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Uutisia Mäntsälän elinkeinoelämästä vuosilta 2003 – 2020
Business Mäntsälä
Oikoradan rakentamisesta koronataantumaan

Johdanto
Tähän kirjaan on koottu Mäntsälän Yrityskehityksen – MYK:n julkaisemia uutisia Mäntsälän
yrityselämästä vuosilta 2003-2020. Uutisten kautta koostuu kuva Mäntsälän Yrityskehityksen
toiminnasta ja samalla Mäntsälän kunnan ja kunnassa toimivien yrittäjien elinkeinopoliittisesta
historiasta näiden vuosien aikana.
Kirja on koottu lähinnä historiatarkoituksessa. Sen tekninen toteuttaminen oli helppoa, koska
julkaistut artikkelit olivat tietokannassa. Kirjaa on painettu vain muutamia kappaleita: Mäntsälän
kirjaston, Mäntsälä-Seuran, Mäntsälän kunnan ja MYK:n omaan käyttöön.
Kirjassa julkaistujen 2000 – luvun alkuvuosilta huomaa keskeistä olleen oikoradan rakentaminen.
Sen myötä myös suuryritykset löysivät Mäntsälän ja Kapulin yritysalue kehittyi vauhdilla. Mäntsälä
onkin kasvanut alle 16 000 asukkaan kunnasta lähes 21 000 kunnaksi.
MYK:n kotisivuilla uutisointi on ollut runsainta vuosina 2003-2010. Uutisointi ja tapahtumista sekä
ilmiöistä kertominen on siirtynyt myöhempinä vuosina yhä enemmän Mäntsälän Yrityskehitys
Facebook ryhmään, josta on tullut tärkein tiedotuskanava. Tähän kirjaan ei kuitenkaan ole otettu
mukaan FB-uutisointia; sivumäärä on tällaisenaankin jo melkoinen.
MYK uutisointi on ollut suurimmaksi osaksi markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho toteuttamaa.
Uutisia on myös sihteereiltä Sanna Haakana ja Tytti Auromaa sekä toki toimitusjohtajilta Pekka
Tikka ja Harri Kari.
Toivomme teoksen toimivan lähdeteoksena ja siitä on toivoaksemme helppo tarkistaa minä vuonna
on tapahtunut mitäkin.
Parhaat kiitokset Juha Auviselle, MYK:n webmasterille, joka mahdollisti kirjan helpon kokoamisen
yhteen tietokantaan.
Toivomme menestystä mäntsäläisille yrittäjille ja lukuisille MYK:n sidosryhmäläisille. Te kaikki
olette mahdollistaneet Mäntsälän elinvoiman.
Kirja ilmestyy vaikeaan taloudelliseen aikaan eli korona-pandemian aiheuttamaan taloustaantumaan.
Mäntsäläläisellä yrittäjyydellä ja Mäntsälän kunnan harjoittamalla aktiivisella elinkeinopolitiikalla
selvitään vaikeasta ajasta yli – näin haluamme uskoa.
Jyrki Teeriaho, Mäntsälän Yrityskehitys Oy
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2003
Mäntsälän Yrityskehitykselle logo
17.04.2003
Määränpäänä Mäntsälä on Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n logon sanoma. Uusi logo valittiin Mäntsälän Yrityskehityksen
hallituksen kokouksessa. Logon on suunnittelut mäntsäläläinen Tarja Vainio-Kohonen Graafinen suunnittelu Tart Oy:stä.
Tart Oy toimii Mäntsälässä.
Logossa hahmottuu vapaassa viivassa kirjaimet M ja Y. Kirjaimista muodostuu myös hirvensarvi, jolla on yhteys
Mäntsälän vaakunaan. Logossa voi nähdä myös kulkureittien sanoman. Mäntsälään pääsee pitkin kulttuuriteitä, suoraa
valtatietä tai junarataa – kaikki tiet vievät Mäntsälään.
Kirjaimista saattaa lukijalle hahmottua myös englanninkielinen My –sana.
Logon punainen pallo kertoo innovatiivisuudesta, älystä, voimasta ja keskeisestä sijainnista.

Uudet www-sivut
28.04.2003
Mäntsälän Yrityskehityksen omat kotisivut ovat avautuneet. Osoitteessa
www.mantsalanyrityskehitys.fi
kerrotaan laajasti ja kattavasti Mäntsälän Yrityskehityksen palveluista. Päähuomio kohdistuu sivuilla kunnassa tarjolla
oleviin toimitiloihin. Sivuilla on kätevä tonttipörssi ja vapaat toimitilat palvelu. Tontit ja toimitilat on kiinnitetty
työpaikka-alueille. Asiakas voi katsoa läpi koko toimitilatarjonnan Mäntsälässä tai keskittyä vain vaikkapa yhteen
työpaikka-alueeseen. Ohjelmassa on käytetty runsaasti karttamateriaalia, jotta kohdentaminen olisi helppoa. Sivuilla on
tiedot tonteista, vuokrattavista liike- ja toimitiloista ja myytävistä kohteista.
Käyttäjä voi myös helposti selvittää ketä muita yrittäjiä alueella toimii. Yritysten yhteistoiminta on yhä tärkeämpää ja
yritykset jo sijoittautumisvaiheessa miettivät yhteistyökumppaneitaan.
Tavoitteena on ollut myös, että yritysten etsintä olisi helppoa. Yritystä voi etsiä nimen, sijainnin tai palvelukuvauksen
kautta. Yritykset avautuvat myös alueittain ja jopa kylittäin. – Asiakkaat kyselevät usein yrityksiä mitä ihmeellisimmillä
hakukriteereillä. Nyt meillä on käytössä hyvät sivut, joiden avulla voi joko itse tai meiltä kysymällä saada tietoa
kunnassamme toimivista yrityksistämme.
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n sivut on toteuttanut Mäntsälän ATK-palvelu Oy.

Yrityskehitys aloitti toimialatapaamiset
08.05.2003
Mäntsälän Yrityskehitys järjesti ensimmäisen toimialatapaamisen kuljetusalan yrittäjille torstaina 8.5.2003.
Aamukahvivieraina olivat linja-autoliikennöitsijät.
Palveluliikennekokeilu ja oikorata olivat alustusten ja keskustelujen aiheina. Tapaamista isännöi toimitusjohtaja Pekka
Tikka ja alustajina toimivat kaavoituspäällikkö Merja Vikman ja kunnan insinööri Pekka Savolainen Mäntsälän
kunnasta.
Oikorata ja asema koettiin osittain vaarana linja-autoliikenteelle mutta myös hyvänä mahdollisuutena liikenteen
kehittämiselle. Mäntsälän asukasluvun kasvu tuo monia hyviä näkymiä yritystoiminnoille.
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Mäntsälän Yrityskehitys Oy jatkaa toimialatapaamisia. Toukokuun lopussa (22.5.03) ovat aamukahveilla Mäntsälän
keskustan liikkeenharjoittajat.

Y-Filesin haastattelu 15.5.2003
14.05.2003
Mäntsälän Yrityskehitystä kiinnostavat
KASVAVAT YRITYKSET
Mäntsälän Yrityskehityksen viides toimintakuukausi on meneillään. Toimitila-asiat ovat yrityksen arkipäivää, mutta
palvelupaketit ovat kehitteillä ja kotisivut toimivat jo hyvin.
-Jos toimintamme kiteyttää lyhyesti niin kasvuhakuiset yritykset ovat työsarkamme, kertoo markkinointipäällikkö Jyrki
Teeriaho. Toimitilat ovat sitä jokapäiväistä tekemistämme. Mietimme yhdessä yrittäjän kanssa sopivaa
sijoittautumisratkaisua tai miten nykyisiä toimitiloja voisi laajentaa, vai rakennettaisiinko kokonaan uudet. Keskeinen
yhteistyökumppanimme on kunnan kaavoituspäällikkö. Joka viikko pidämme kaavoituspäällikkö Merja Vikmanin
kanssa työpalaverin, jossa käymme meneillään olevia yritysasioita läpi. Kasvavassa kunnassa rakentamista ja
laajentamista riittää, toteaa Teeriaho.
-Yleensä rakentamista suunnitteleva tai vuokratiloja etsivä mäntsäläläisyrittäjä ottaa meihin yhteyttä. Usein yrittäjä on
käynyt jo www-sivuilla katsomassa olemassa olevaa tarjontaa joten keskusteluihin päästää jouhevasti ja asiat lähtevät
liikkeelle, valaisee Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka. Mäntsälästä yrityspaikkakuntana kiinnostuneet
muualla toimivat yrittäjät ovat toki myös kohderyhmänä. Keväällä käynnistyi suorakampanja yli 1000 yritykseen.
Teemme kampanjan yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa ja ns. haaviin jääneet yritykset työstää
projektipäällikkömme Tero Toiviainen. Työnjakomme on, että Teeriaho hoitaa paikkakuntamme yritysten
laajennushankkeet tai projektit ja Toiviaisen vastuulla on uusyritykset, selventää Tikka.
-Lisäksi meillä on projektilaadintaa ja selvityksiä. Mäntsälän kunnalle toteutimme selvityksen tulevasta asemanseudusta
eli mikä on rakennusliikkeiden halu lähteä aseman ja asemanseudun toteutukseen mukaan. Mäntsäläläisyritysten
kehittämiseen saimme merkittävän projektirahoituksen TE-Keskukselta ja tämä mäntsäläläisyritysten osaamista ja
toimintaedellytyksiä parantavana hanke on nyt haastattelu- ja kyselyvaiheessa. Myös yritysten omia projekteja olemme
vieneet eteenpäin. Mutta monesti pienet täsmäpalvelutkin ovat tärkeitä. Siksi rekisterien tulee olla ajan tasalla ja
kotisivujen kunnossa. Ilman perustietoja emme me eivätkä asiakkaamme pääse eteenpäin. Rekisterit ovatkin pitkälti
sihteerimme Sanna Haakanan vastuulla, kertoo Pekka Tikka.
- Palveluja on myös tuotteistettu. Tarkoituksemme on palvella yrittäjiä mm rahoituksen suunnittelussa, sähköisen
liiketoiminnan neuvonnassa, pääomasijoitusneuvonnassa, tuotannon tehostamisessa ja monessa muussa. Alkuneuvonta
on maksuton, mutta jos hankkeissa edetään, laaditaan yrittäjälle tarjous Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tuotekohtaisista
palveluista. Palvelupakettimme julkistetaan kun se on ensin hallituksessamme hyväksytty, sanoo Tikka.
Tikka ja Teeriaho ovat talven ja kevään aikana vierailleet monissa mäntsäläläisyrityksessä. Monilla on
laajennushankkeita ja olemme päässeet viemään niitä eteenpäin. Yllättävän ilahduttavaa on ollut myös kuulla ettei
talouden taantuma tunnu liiemmin koskettavan yrittäjiämme. Tilauskannat ovat hyviä ja yrittäjät tuntuvat luottavan
kasvavaan Mäntsälään, toteavat Tikka ja Teeriaho.

Uusi eläinlääkäriasema Mäntsälään
19.05.2003
Eläinlääkäri Merja Dahlbom rakentaa uuden eläinlääkäriaseman Mäntsälään. Rakennus sijoittuu Kruunun työpaikkaalueelle Paloasemaa vastapäätä.
Arkkitehtina on mäntsäläläinen Jussi Räty. Rakennuksesta tulee 2 -kerroksinen ja se avautuu vuoden 2004 alkupuolella.
Mäntsälän Yrityskehitys on ollut hankkeessa mukana.
Rakennustyöt alkoivat 15.8.2003.
Merja Dahlbom on lisääntymistieteen erikoiseläinlääkäri.

YRITYSKAUPPOJA
27.05.2003
Helsinkiläinen TR-Pesu on siirtynyt mäntsäläläisomistukseen. Pesutupa Toivonen Ky on ostanut Ruusulankadulla
toimivan pesulan. Kauppa lähes kaksinkertaistaa Pesutupa Toivonen Ky:n liikevaihdon ja on jo tuonut Mäntsälän
toimipisteeseen yhden uuden työpaikan, kertoo omistaja Maija Toivonen.
8

Finnfoil ja K. Karvonen jatkavat tuotantoaan tulipalosta huolimatta
15.06.2003
Tiistainvastaisena yönä tuhoutui tulipalossa Mäntsälän Poikkitien alueella osa Finnfoil Oy:n tuotantotiloja ja
varastotiloja sekä Koulukaluste K. Karvosen varastotiloja.
Molemmilla yrityksillä on myös varsinaiset tuotantotilat, joissa toiminta jatkuu. Mäntsälän kunta on tänään vuokrannut
Koulukaluste K. Karvoselle n. 700 m2 hallitilan varastokäyttöön Kruunun alueelta.

Mäntsälä Yrittää 2003 lehti ilmestyi
15.06.2003
Mäntsälän Yrityskehityksen kustantama ja Riihenmäen yläasteen tuottama Mäntsälä Yrittää lehti ilmestyi 30.5.2003.
Riihenmäen yläasteen lehtikerhon oppilaat toteuttivat nyt toisen kerran yrityslehden. Lehden tavoitteena on saada
yrityselämä tutuksi oppilaille ja perehdyttää oppilaat toimitustyöhön ja lehden tekoon. Oppilaat ovat itse taittaneet
lehden. Lukijat löytävät lehdestä mielenkiintoisia mäntsäläläisyrityksiä.
Lehteä on saatavissa mm. Mäntsälän kunnan Vinkistä ja Mäntsälän Yrityskehityksestä.
Riihenmäen yläaste on viestintään erikoistunut mäntsäläläinen koulu.

Yleisötapahtumilla vauhtia kaupankäyntiin
23.07.2003
Mäntsälän keskustien korjaustyöt valmistuvat heinäkuun lopussa ja parhaillaan alueella tehdään viimeistelyjä
katukivetysten osalta. Myös pensasistutukset ovat käynnissä. Korjaustöiden jäljiltä keskustan näyttää varsin viihtyisältä
ja nykyaikaiselta.
Keskustan alueella sijaitsevat yritykset ovat ainakin jossain määrin kärsineet remonttitöistä. Asiakaskatoa on ollut
töiden aikana havaittavissa. Varsinkin pysäköintipaikkojen löytyminen työmaan keskeltä on ollut hankalaa.
Tapahtumilla sisältöä
Keskustan tapahtumilla halutaan kunnan asukkaille ja vierailijoille tarjota viihtyisiä hetkiä palveluiden äärellä. Uusi
uljas keskusta tarjoaa erinomaiset puitteet myös tapahtumille. Niiden säännöllisyys on myös tavoitteena, minkä
uskotaan lisäävän myös liikkeiden asiakasmääriä ja liikevaihtoa.
Kesän ja syksyn alun tapahtumien tilaajana on Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Yrityskehityksessä toivotaan, että yrittäjät
panostavat nyt alueella liikkuvan yleisön houkuttelemiseksi ostoksille liikkeisiin.
Markkinointipäällikkö Jyrki Teeriahon mukaan syksyn aikana tullaan selvittämään kuinka paljon tapahtumat tuovat
myynninlisäystä. Teeriaho muistuttaa vielä, että tapahtumat sinänsä ovat varmasti hyvä piristys Mäntsälälle, tosin
jatkossa tapahtumien järjestäminen on myös alueen yrittäjien aktiivisuudesta kiinni.
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n rooliin toisaalta kuuluu etsiä yrittäjille sellaisia keinoja, joilla liiketoimintaa voidaan
edesauttaa ja yleisötapahtumat ovat mielenkiintoinen kokeilu.
Suurimmaksi ongelmaksi saattaa muodostua tapahtumien aikataulut, sillä ainakin osittain tapahtumat ovat sellaisina
kellonaikoina, että osa liikkeistä on normaalisti suljettuina. Yrittäjien kanta asiassa on ollut hieman ristiriitaista. Olemme olleet hieman tukalassa tilanteessa, sillä emme halunneet ruuhkauttaa keskustan aluetta parhaimpina
kaupankäyntiaikoina ja toisaalta yleisölle täytyy antaa mahdollisuus asioida esteettä liikkeissä ja hoitaa vaikkapa
perheiden normaalit viikonloppu rutiinit rauhassa, pohdiskelee Jyrki Teeriaho.
Tapahtumien järjestelyistä ja sisällöstä vastaa paikallinen ohjelmatoimisto Funny Productions Oy. Tuottaja Mikko Mäki
Funny Productionista toteuttaa tapahtumat ”avaimet käteen” idealla.

Huikea väestönkasvu kesäkuussa Mäntsälässä
30.07.2003
Mäntsälän kesäkuun väestönkasvu oli huikeat 93 henkilöä. Luku on nettoluku. Mäntsälään muutti kesäkuussa 168
henkilöä ja Mäntsälästä muutti pois 92 ihmistä. Mäntsäläläisiä syntyi 26 ja kuoli 10.
Mäntsälän asukasluku on nyt (30.6.2003) 17379 henkilöä. Vuosi sitten samaan aikaan Mäntsälässä asusti 17082
henkilöä.
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- Vilkas rakentaminen ja oikoradan ennakoiva vaikutus vaikuttaa väestönkasvussa, uskoo Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.

Mäntsälän työttömyys alenee edelleen
02.08.2003
Mäntsälän työttömyysprosentti on edelleen alentunut. Toukokuun luku Mäntsälässä on 5,5% kun edellisessä kuussa
luku oli 5,8. Koko Uudenmaan työttömyysaste, samoin kuin Helsingin seutukunnan oli 7,5%.
Mäntsälän Työvoimatoimiston johtajan Pertti Keski-Anttilan mukaan yleinen positiivisuus paikkakunnalla vaikuttaa
vireyttävästi ja myös oikoratatyömaa työllistää Mäntsälässä.
Runsas rakentaminen paikkakunnalla madaltaa myös työttömyyslukuja, uskoo Mäntsälän Yrityskehityksen
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
KESÄKUUSSA TYÖTTÖMYYSPROSENTTIA NOSTIVAT OPISKELIJAT
Kesäkuun työttömyysprosenttia nostivat opiskelijat. Mäntsälän kesäkuun työttömyysprosentti oli 6,2. Helsingin
seutukunnan vastaava luku on 8,3.
Mäntsälässä on nyt 516 työtöntä, joista nuoria 24. Yli 50 vuotiaita työttömistä on 193.
Mäntsälän työvoimatoimiston johtaja Pertti Keski-Anttila uskoo lukujen "putsaantuvan" syksyllä kun opiskelijat
palaavat kouluihin.

Lastenvaatteiden erikoisliike Mäntsälään
12.08.2003
LEILA SIVONEN AVAA LASTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKKEEN MÄNTSÄLÄSSÄ
Järvenpäässä toimiva lastenvaatteiden erikoisliike Nunnu on monelle mäntsäläläiselle lapsiperheelle tuttu kauppapaikka.
Nyt Nunnun omistaja Leila Sivonen avaa lastenvaatteiden erikoisliikkeen joulukuussa uudessa K-marketissa.
Onko uuden liikkeen nimi Nunnu vai joku muu ratkeaa syksyn aikana. Nimiasia päätetään n syksyn aikana. Mäntsälään houkuttelivat monet paikkakuntamme asiakkaat, jotka varsinkin lauantaisin kansoittavat Järvenpään
kävelykadulla sijaitsevan Nunnun. Mäntsälä on myös kasvava ja vetovoimainen kunta. Uudet liiketilat olivat myös
ratkaiseva tekijä, kertoo Leila Sivonen.
– Olen innoissani uusista tiloista ja tulen mielelläni Mäntsälään. Asuntoakin olen jo kunnasta katsellut, sanoo Sivonen.
Hän ottaa itse vastuun uudesta liikkeestä. Järvenpäässä jatkaa luotettava myymälänhoitaja. Myös Sivosen omat tyttäret
ovat usein apuna.
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Leila Sivonen on myynyt lasten vaatteita jo yli 16 vuotta. Kokemusta ja näkemystä on kertynyt. Nunnussa myydään
hyviä tuotemerkkejä ja ne tulevat olemaan Mäntsälässäkin kaupan.
- Jokainen paikkakunta on kuitenkin hieman erilainen eli kuuntelen ja katselen asiakkaita, toteaa Sivonen.
Sisävaatetuksessa myyntiin tulee ainakin Fransa, Exit, Lego, Kinder ja Mayoral tuotemerkit. Senttikoot alkavat 50
senttimetristä ja päätyvät 176 senttiin. Nuoret ja pienikokoiset aikuiset ovat myös Nunnun asiakkaita. Sivonen on
erikoistunut lasten ja nuorten ulkoiluvaatteisiin. Haalarit ovat aina kotimaisia laatumerkkejä, kuten Reima, Rasavil ja
Travalle. Liikkeen avajaisissa ollaan kuitenkin jouluisissa tunnelmissa liikkeellä. Pääpaino joulukuussa on
juhlavaatteilla ja pukinkonttiin sopivilla tuotteilla.

Katsastusasema avasi Mäntsälässä
21.08.2003
Ensimmäiset autot on katsastettu Mäntsälässä keskiviikkona 20.8.2003. Täysin uusi nykyaikaisissa tiloissa toimiva
Etelä-Suomen Katsastuspalvelu Oy (ESKP-katsastus) toimii Veturin alueella Hyllyväntien varrella.
ESKP-katsastus on Päijät-Hämeen Katsastuspalvelu Oy:n tytäryhtiö.

Kunnille Mainemittari - Mäntsälän Yrityskehitys mukana asiantuntijana
21.08.2003
Suomen Kuntaliitto yhdessä viestintätoimisto Pohjoisrannan kanssa on kehittämässä kunnille Mainemittaria.
Maine vaikuttaa kuntien toimintaedellytyksiin keskeisesti ja se muodostuu kunnan toiminnan seurauksena. Kun kunta
huolehtii asioista, jotka ovat tärkeitä asukkaille, yrityksille ja työntekijöille, se huolehtii myös maineestaan.
Aiemmin kunta-alalla ei ole selvitetty mistä maine oikeastaan muodostuu. Nyt on tarkoituksena selvittää maineen
osatekijät ja rakentaa yleispätevä kuntien mainemittari.
Suomen Kuntaliitossa hankkeesta vastaa viestintäpäällikkö Satu Tyry-Salo ja hankkeen tiedottajana toimii Aino-Marja
Kontio. Hankevetäjänä on viestintätoimisto Pohjoisrannan toimitusjohtaja Jouni Heinonen, joka on aiemmin kehittänyt
yritysten mainemittarin Helsingin yliopiston dosentti Pekka Aulan kanssa. Asiantuntijajäseninä ja kuntien edustajina
ovat Jyväskylän kaupungin tiedotuspäällikkö Helinä Mäenpää ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n markkinointipäällikkö
Jyrki Teeriaho.

Mäntsäläläiset kansoittivat Keskustien - avajaisia vietettiin aurinkoisissa
tunnelmissa
25.08.2003
Mäntsälän Keskustien avajaisia vietettiin uudella torilla, jonka mäntsäläläiset kansoittivat keskiviikkoillan (6.8.03)
tapahtumassa. Paikalla oli yleisöä arviolta hieman yli tuhat.
Uuden Keskustien uskotaan lisäävän kaupallisten palveluiden määrää Mäntsälässä. Uusia erikoistavarakauppoja on
avannut jo ovensa ja lisää on tulossa. Keskustien liikenteellinen ilme on jäsentynyt.

Etelä-Suomen Sanomat 5.9.2003: Mäntsälässä tarvitaan uutta liiketilaa
seitsemässä vuodessa 12 000 neliömetriä
05.09.2003
ESS/toimittaja Veikko Niemi:
Liikerakentaminen on ennätysmäisen vilkasta Mäntsälässä. K-supermarketin liikekeskus avaa ovensa marraskuussa.
Uuden liiketilan tarve on väestöennusteiden perusteella Mäntsälässä vuoteen 2005 mennessä noin kuusituhatta
kerrosneliömetriä ja vuoteen 2010 tuplasti lisää. Laskuissa ovat mukana jo marraskuussa ovensa avaavan Keskon
liikekeskuksen noin kolme ja puolituhatta kerrosneliömetriä ja kirkonkylän eteläpuolella aloittava kauppaketju Lidl.
Selvitysten mukaan mäntsäläläiset käyttivät viime vuonna kunnan ulkopuolella ostoksiin noin 21,5 miljoonaa euroa.
Ostovoimaa oli Mäntsälässä yhteensä noin 77 miljoonaa euroa ja myynti oman kunnan alueella noin 55,4 miljoonaa
euroa. Suurin siirtymä, lähes 70 prosenttia oli vaatetustavaroissa. Päivittäistavarakaupassa siirtymä oli noin 9 prosenttia
eli 3,1 miljoonaa euroa.
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Mäntsälän väkiluku kasvaa väestöennusteen mukaan nykyisestä noin 17 400 asukkaasta vuoteen 2010 noin 21 000
asukkaaseen. Väkimäärä on tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut yli 200 hengellä.
Uudenmaan liiton mukaan koko Helsingin seutukunnan voimakkaimmin kasvavia kuntia ovat Mäntsälä ja
Kirkkonummi. Molempien kasvuprosentiksi on arvioitu vuoteen 2025 mennessä peräti 56 prosenttia
K-liikekeskus marraskuussa
Uusi K-supermarketin liikekeskus avaa ovensa marraskuussa Lahdentien ja Sälinkääntien kulmatontilla.
Päivittäistavarakaupan lisäksi liikekeskukseen tulevat alkoholiliike, optikko, kukkakauppa, lastenvaateliike,
luontaistuotekauppa, parturi-kampaamo ja pikaruokaketjun liike.
Liikekeskuksen kokonaispinta-ala on 3 600 neliömetriä ja myymäläpinta-alaa tulee runsaat 3 000 neliömetriä.
Paikoitustilaa tulee lähes 200 autolle. Liikekeskus maksaa kalusteineen 6,2 miljoonaa euroa.

Keskusta tapahtumista kysely
09.09.2003
Maalaismarkkinat päätti Mäntsälän Yrityskehityksen järjestämien keskustatapahtumien sarjan.
Yrityskehitys kokoaa keskustan yrittäjiltä palautetta tapahtumista. Kysely tehdään oppilastyönä. Jukka Kauppinen
koostaa kysymykset. Tuloksia on odotettavissa lokakuun alussa.

Helsingintien teollisuusalueesta Mäntsälän portti
11.09.2003
Nykyisellä Helsingintien työpaikka-alueella toimivat yrittäjät kannattavat alueen uudeksi nimeksi Mäntsälän porttia.
Nimivaihtoehtoja on tiedusteltu alueella käynnissä olevan ympäristöprojektin yhteydessä. Projektipäällikkö Samuel
Kiviranta S & K tonttikehityksestä kertoo Mäntsälän Portti nimen saaneen 10 yrittäjän kannatuksen. Maisala nimi sai
viisi kannattajaa ja muutaman maininnan Napakymppi ja Lavan alue. Nimeä Aurora ei kannattanut kukaan. Yrittäjät
kannattavat nimen muuttamista. Mäntsälän portti kuvaa hyvin saapumista Mäntsälään, koska alue sijaitsee aivan
Mäntsälän eteläisen moottoritierampin tuntumassa. Vaikka portti-sanaa on innokkaasti käytetty ympäri Suomen ei se ole
yrittäjien mielestä kärsinyt inflaatiota.
Hunajakukkaa, ruiskukkaa, aurinkukkaa kulmatontille
Mäntsälän kunnan puistojaosto on kyntänyt Mäntsälän portin suuren kulmatontin ja kylvää sille hunajakukkaa,
auringonkukkaa, ruiskukkaa ja vehnäsatua. Mäntsäläläiset ja kunnassa vierailevat saavat ihailla ensi kesänä
kukkaniittyä. Alueen omistaa Tielaitos ja Mäntsälän kunta.
Mäntsälän Yrityskehityksellä on välityksessä Mäntsälän portin alueelta kaksi huipputonttia; ns. hotellitontti /n. 7800 m2)
ja Sahan viereinen tontti (1 ha).
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Maailman pienin hevonen Mäntsälässä
15.09.2003
Maalaismarkkinat 6.9.2003 Mäntsälässä
Mäntsälässä on perinteisesti pidetty Maalaismarkkinat Sepänmäen museoalueella syksyisin. Tänä vuonna Sepänmäen
museoaluetta kuitenkin peruskorjataan ja maalaismarkkinoiden pitopaikkana on Mäntsälän keskustan Rai-torin alue.
Markkinoilla on myynnissä erilaisia käsitöitä, kuivakukkia, juuriluutia, kotileivonnaisia ja maataloustuotteita. Kaikki
myyjät saapuvat Mäntsälän lähiympäristöstä. Rai-torilla yleisöä viihdyttää lisäksi markkinateeman mukaisella
musiikilla orkesteri kello 12 – 15 välisenä aikana.
Tekniikasta kiinnostuneille on näytillä kello 11 – 14 välillä vanhoja Massey Ferguson traktoreita, nämä traktorit olivat
aktiivisessa käytössä vuosina 1954 – 1966. Maalaismarkkinoilla laitteita esittelevät ajan hengen mukaisesti
pukeutuneet ”Fergusonin veljekset” Pukkilasta.
Maailman pienin hevosrotu esillä Mäntsälässä
K – market Ostopörssin edustalle on markkinoiden ajaksi saatu Suomessa varsin harvinainen vieras. Maailman pienintä
American Miniature Horse - hevosrotua edustava ”Signe” niminen pikkuhevonen on yleisön ihmeteltävänä kello 10 –
16 Signen säkäkorkeus on huimaavat 82 senttiä.
Suomessa ei tietojemme mukaan ole tämän rodun edustajia kuin kaksi, joista toinen on nyt saatu Mäntsälään vierailulle.
Signen omistajat ovat lupautuneet vastaamaan yleisön kysymyksiin paikanpäällä. Signen seuraksi on mahdollisesti
tulossa myös muita, mutta täysin normaalikokoisia ja yleisölle tutumpia kotieläimiä.
Poikkeavia liikennejärjestelyitä
Rai-torin pysäköintialue on varattu markkinamyyjille koko päiväksi. Lisäksi minihevosen vierailu saattaa ruuhkauttaa
Ostopörssin edustan liikennettä. Vanhat traktori ovat pysäköitynä Rai-torin laidalla, R – kioskin edessä. Yleisöltä
pyydetään malttia liikenteessä ja muistutetaan, että markkinavieraat voivat mainiosti pysäköidä autonsa vaikkapa
seurojen talon pysäköintialueelle.
Maalaismarkkinat päättävät Mäntsälän Säpinät – nimisen yleisötapahtumien sarjan, joista on vastannut Mäntsälän
Yrityskehitys Oy. Käytännön järjestelyt on hoitanut ohjelmatoimisto Funny Productions Oy.

Mäntsälässä pieni työttömyysaste
17.09.2003
Mäntsälän tuoreimmat työttömyysluvut elokuulta 2003 ovat seuraavat:
KOKO MAAN TYÖTTÖMYYSASTE 10,8 %
UUDENMAAN TYÖTTÖMYYSASTE 7,6 %
MÄNTSÄLÄN TYÖTTÖMYYSASTE 5,6 %
Mäntsälän pienin työttömyysprosentti vuodelta 2003 on toukokuulta (5,5) ja suurin tammikuulta (7,2 %).
Vilkas rakentaminen paikkakunnalla ja elinkeinoelämän vire sekä koulujen alku on pienentänyt Mäntsälän hyviä lukuja
entisestään.
Mäntsäläläisiä 17399
Mäntsälässä asui elokuun lopulla 17399 ihmistä. Nettoluvussa on 13 henkilön lasku heinäkuun lopun tilanteeseen
verrattuna. Opiskelijoiden poismuutto koulujen alkaessa vaikuttaa lukuihin.
Mäntsälän väestömäärä on lisääntynyt vuoden alusta 196 henkilöllä (nettoluku).
Elokuussa Mäntsälässä syntyi 24 henkilöä, kuoli 13, tulomuutto oli 95 henkilöä ja lähtömuutto 120. Maahanmuuttajia
oli 2 ja maastamuuttoa yhden henkilön verran.

Keskustan kehittämisprojekti sai jatkoa
18.09.2003
Uudenmaan TE-keskuksen yritysosasto on myöntänyt Mäntsälän Yrityskehitys Oy:lle jatkorahoituksen Keskustan
kehittämisprojektille.
Projektin kokonaiskustannus on 37000 euroa, josta TE-keskus rahoittaa 34160 euroa.
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Keskustan kehittämisprojektiin otetaan 15 mäntsäläläisyritystä mukaan. Tavoitteena on entistä parempi palvelu ja toki
tätä kautta myös liikevaihdon kasvu. Lopputulemana projektista on Mäntsälän palvelulupaus. Mäntsälän Yrityskehitys
Oy:n jatkoprojekti alkaa 1.10.2003 ja päättyy 31.3.2004.

Miten saat lisää asiakkaita ja rahaa -seminaari Mäntsälän kunnantalolla ti
30.9.03
01.10.2003
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää seminaarin aiheesta Miten saat lisää asiakkaita ja rahaa
tiistaina 30.9.2003 kello 18-21.
Tilaisuus on maksuton (kahvitarjoilu).
Seminaari liittyy Mäntsälän palvelulupaus -projektiin, joka sai TE-keskuksen rahoituksen.
Toimitusjohtaja Pekka Tikka Mäntsälän Yrityskehitys Oy:stä luennoin aiheista:
- Mitä MYK (Mäntsälän Yrityskehitys) tekee
- Toivatko Mäntsälän Säpinät asiakkaita lisää
ja konsultti Seppo Huovila Develco Oy:stä kertoo:
- Mistä ja miten asiakkaita
ja
- löytyykö yhteinen markkinointiohjelma mäntsäläläisyrityksille.
Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Löydä Mäntsälän palvelut kätevästi netistä
01.10.2003
Mäntsälän Yrityskehityksen yritysrekisterissä kätevä toimiala- ja vapaakenttähaku
Nyt voi etsiä helposti ja kätevästi yritysten yhteystietoja Mäntsälän Yrityskehityksen yritysrekisteristä www-sivuilta
osoitteesta www.mantsalanyrityskehitys.fi.
Vapaaseen hakuun riittää vain yrityksen nimen osa tai jos etsii kotipalveluyritystä, voi kenttää kirjoittaa vain sanan koti.
Ohjelma listaa tällöin Mäntsälästä kaikki yritykset, joiden nimessä tai palvelu/tuotekuvauksessa sana koti esiintyy,
kertoo markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Yrittäjän kannattaa pitää tiedot ajan tasalla
Yleensä asiakkaat etsivät yrityksiä nimenomaan palvelu- ja tuotekuvauksen avulla. Monella yrittäjillä palvelukuvaus on
kuitenkin sama kuin virallinen Tilastokeskuksen toimialaluokka ja siten kovin suppea. Jotta asiakkaat löytäisivät
Mäntsälän laajat ja erinomaiset palvelut, tulisi tietojen olla ajan tasalla. Yrittäjien kannattaa käydä tarkistamassa oman
yrityksen tiedot internetsivuillamme, jossa ne voi myös itse korjata, sanoo toimistosihteeri Sanna Haakana. Korjauksista
voi ilmoittaa myös sähköpostitse.

Yrityksiä perustettu Mäntsälässä vilkkaasti
13.10.2003
Porvoon Seudun Uusyrityskeskuksen laatiman tilaston mukaan on yrityksiä Mäntsälässä perustettu tänä vuonna
syyskuun loppuun mennessä 63. Edellisen vuoden luku oli 53.
Mäntsälässä on nyt yhteensä 1387 rekisteröityä yritystä.
Vuoden loppuun mennessä Mäntsälässä on varmasti yli 1400 yritystä, uskoo toimitusjohtaja Harri Kari Porvoon
Uusyrityskeskuksesta.
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Valopiha avautui Mäntsälän Levannolla
14.10.2003
VALOTAIDE KIRKASTAA KOTIPIIRIN ÖISEN MAISEMAN
Tuhannet välkehtivät heijastimet ja sateenkaaren värejä hehkuvat lamput muodostavat kolme suurta valotaideteosta. Ne
valaisevat syksyn ja talven ajan pimeää maisemaa Mäntsälän Levannolla vanhan lahdentien varrella.
Valot syttyvät kun pimeys laskeutuu ja ne palavat kävijöiden ja ohikulkijoiden iloksi koko pimeän kauden ajan.
Valotaideteokset muodostavat valaistujen puiden kanssa laajan kokonaisuuden, Valopihan, jonka tarkoituksena on
pysäyttää kiireen keskellä nauttimaan kirkkaudesta ja kauniista väreistä ympäröivän pimeyden keskellä.
Valotaideteokset ovat nimeltään Kulkijat, Kota-alue ja Ylösnousemus.
Kulkijat –teoksessa on 150 heinäseipääseen ripustettu 3800 heijastinta, jotka pieninkin tuulenhenki saa välkehtimään
kohdevalossa. Kota-alueella on viisi kolmimetristä riu'uista rakennettua kotaa, jotka valaistaan sateenkaaren värein. Ne
symboloivat maanosia. Ylösnousemuksessa riippuu kuuden metrin korkeudelta 1200 sädehtivää heijastinta. Valopihan
voimakasta hehkua pimeydessä on vaikea sanoin kuvailla, se täytyy itse nähdä, sanoo Kotipiirin isäntä Juhani Sihvola.
VALOPIHAN TOTEUTTAA KOTIPIIRI
Yli 10 vuotta sitten Mäntsälän Levannolla saneerattiin vanha navetta maaseudun pienyrittäjien suoramyyntipaikaksi.
Vuoden 2002 aikana Kotipiiri Tuottajatorilla ja Wintti-kahvilassa vieraili yli 50 000 kävijää ja bussiryhmiä yli 150.
Kotipiirissä on oma leipomo, jossa työskentelee kolme itsenäistä yrittäjää.
Valopihassa mukana:
Mäntsälän Sähkö Oy
Idman Oy
Hella Lighting Oy
Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Runsaasti rakentamista Mäntsälässä
15.10.2003
Mäntsälässä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan aiemmin. Suurin Mäntsälässä ja samalla myös koko Suomen
suurin käynnissä oleva rakennusurakka on Kerava-Mäntsälä-Lahti oikorata. Oikoradan työt ovat hyvin aikataulussa ja
rata valmistuu syyskuussa 2006. Mäntsälä saa oman aseman kuntakeskukseen Sälinkääntien sillan ja moottoritien
kupeeseen.
Keskustie Mäntsälän ydinkeskustassa on myös rajussa remontissa. Uusi uljas Keskustie avataan heinäkuun lopulla.
Keskustien virallisia avajaisia vietetään keskiviikkona 6.8.2003 kello 18.00 uudella torilla Keskustiellä.
Rakentamista riittää myös muualla kunnassa. Kuljetusliike Teuvo Saarisen raskaanliikenteen palvelukeskittymä
valmistuu elokuussa Veturin alueelle. Tiloihin sijoittuu myös katsastusasema, jonka avaa Päijät-Hämeen
Katsastuspalvelu. Aiemmin ei mäntsäläläisillä ole ollut omaa katsastusasemaa.
Saksalainen Lidl päivittäistavaraketjun Mäntsälän myymälä valmistuu Helsingintien työpaikka-alueelle alkusyksystä ja
Kesko avaa uuden kolmen K:n marketin juuri joulusesongin kynnyksellä.
Uusi eläinlääkäriasema valmistuu vuoden 2004 alussa Kruunun työpaikka-alueelle. Rakennustyöt alkavat elokuun
puolessa välissä. Ympäristölautakunta on myöntänyt rakennusluvat kokouksessaan 15.5.03 myös Hollolan
rakennuspisteelle (Veturin alue) ja Hot Toys Oy:n (Lukon kylä, Sälinkää) ja Rakennuspelti O. Rautakankaan
laajennuksille (Veturin alue).
Asuinrakentamiskohteita on kunnassa useita. Rivitaloja on rakenteilla runsaasti. Vanhempien ihmisten aktiivikoti Villa
Mannila avasi ovensa kesän alussa. Tässä Keskustiellä sijaitsevassa NCC:n rakentamassa kerrostalossa on myös
liiketiloja.
Mäntsälän Jäähalli on saanut jo muodon ja rakennuksen kaareva katto näkyy pitkälle. Jäähallissa pelataan avausottelu
heti syyskuun alussa.
Mäntsälän Ammattiopisto rakentaa saaren kylälle uuden navetan. Tämä teknisesti uudenaikainen navettarakennus on
peräti 67 metrin pituinen.
Myös teitä rakennetaan. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri aloitti kesäkuussa Peltolantien rakentamisen. Peltolantien
valmistuminen tuo sujuvan yhteyden Sälinkääntielle Vanhalta Lahdentieltä. Rakennusurakka on annettu YIT yhtymälle.
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Parhaat palveluyritykset palkittiin - Passari, Tiimari ja Suutarikulma voittajia
15.10.2003
Suutarikulma, Tiimari ja Passari menestyivät Mäntsälän paras palveluyrityskilpailussa.
Mäntsäläläiset asiakkaat saivat äänestää parasta palvelua antavaa yritystä. Yrityksiä ei oltu äänestyksessä nimetty
etukäteen. Jokainen vastaaja valitsi oman suosikkinsa itsenäisesti.
Vastauksia saapui toistasataa. Joukosta erottuivat selvästi tasapistein kolme parasta - Suutari ja kenkäkauppa
Suutarikulma, Tiimari ja Superspar Passari.
Voittajille jaettiin kunniakirjat Mäntsälän Yrityskehityksen talossa torstaina 18.9.2003. Kunniakirjoihin oli lainattu
palaute suoraan vastauksista. Kyselypalaute voittajista oli seuraava:
PASSARI
- asiakasystävällinen henkilökunta ja kauppias
- kohteliaita ja avuliaita
- henkilökunta avustaa auliisti tarvittaessa.
SUUTARIKULMA
- kylän paras palvelu
- jokainen asiakas saa henkilökohtaisen palvelun hymyn ja huumorin kera
- suutaripariskunta ystävälliset, iloiset ja palvelualttiit
- aina ilo astua heidän liikkeeseensä, työn jälki erinomaista
- aina ystävällistä ja ammattitaitoista palvelua.
TIIMARI
- saa neuvoja heti, löytää hyvin tavarat
- ystävälliset ja iloiset myyjät
- avuliaisuus, neuvonta asiakaspalvelussa.
Kilpailun järjestivät Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Mäntsälän Uutiset.
Palkinnon vastaanottivat Suutarikulman Reijo Vilkas, Tiimarin Päivi Vartianen ja Passarin Erkki Linna.

Lidl avaa Mäntsälässä 30.10.2003
21.10.2003
Lidl avaa päivittäistavarakauppansa Mäntsälässä 30.10.2003 kello 9.00.
Lidlin liiketilat ovat valmistuneet Mäntsälän portin työpaikka-alueelle eteläisen moottoritierampin välittömään
läheisyyteen.
Uuden Lidl-rakennuksen pihalla komeilee banderolli, joka kertoo avajaisten olevan torstaina 30. lokakuuta 2003.
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Mäntsälä kasvatti verotuloja
15.11.2003
Helsingin Sanomat esitteli 6.11.2003 kunnat joiden verotulojen kasvu oli nopeinta vuonna 2002.
Mäntsälä saavutti 45. sijan. Kunnallisveron muutos (kasvu) oli 7,2 % Mäntsälässä verrattuna edelliseen vuoteen.
Kunnallisveroja kertyi 2002 Mäntsälässä € 34 782 202.
Lähde: Helsingin Sanomat 6.11.2003, sivu B1, "Perusteollisuuden paikkakunnilla verotulojen nousu jäi vähäiseksi"
"Kunnallisverojen kasvu kovinta lounaassa > 50 kuntaa, joissa kasvu oli nopeinta 2002".

Rakennusalan yrittäjätapaaminen
18.11.2003
Rakennusalan yrittäjätapaaminen järjestetään mäntsäläläisille rakennusalan edustajille tiistaina 18.11.2003 kello 8.00.
Toimitusjohtaja Pekka Tikka kertoo miten Mäntsälän Yrityskehitys Oy voi tukea rakennusalan yrittäjiä.
Markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho esittelee Yrityskehityksen palvelut ja kunnan rakentamista valoittaa
kunnaninsinööri Pekka Savolainen.
Tilaisuuteen otetaan ilmoittautumisia 10.11.2003 saakka - ilmoittautumiset: sanna.haakana@mantsala.fi tai 019
6890369. Tilaisuus pidetään Mäntsälän Yrityskehityksessä, Vanha Porvoontie 19 (Kansalaisopiston talo).

Elisabeth Rehnin haastattelu: Maaseutu on turvallisempi kuin kaikki maailman
valot
20.11.2003
Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho haastatteli Elisabeth Rehniä uutta kuntaesitettä varten.
Tässä koko haastattelu kokonaisuudessaan.
Maaseutu on turvallisempi kuin kaikki maailman valot
Luontorakkauteni kehittyi Mäntsälässä. Mäntsälässä oli turvallista elää. Koen edelleenkin, että maaseudun pimeys on
turvallisempi kuin kaikki maailman valot. Norrkullan ja Mäntsälän kartanot tulivat minulle lapsena parhaiten tutuiksi.
Juhannusmuistoni liittyvät Frugårdiin. Tarinat kartanoista ja suurmiehistä, kuten Adolf Erik Nordenskiöldistä olivat
jännittäviä ja ne kiehtoivat mieltä. Olen iloinen, että Mäntsälässä on pystytty säilyttämään Mäntsälän henki ja kunta on
löytänyt roolinsa nykymaailmassa.
Mäntsälästä lämpimät muistot
Elisabeth Rehn vietti lapsuutensa Mäntsälässä. Hänen isänsä Andreas Carlberg toimi Mäntsälän kunnanlääkärinä.
Elisabethin koti sijaitsi nykyisen Mäntymäentie varrella, paikka on kaunis rinnetontti. Nykyisin talossa toimii
Käsityökeskus. Villiintyneestä puutarhasta näkee vieläkin paikan kauneuden ja valoisuuden. Vierellä on sankka metsä ja
metsän siimeksessä pieni puro.
Metsästä ja purosta on Elisabeth Rehnillä runsaasti muistoja. – Se oli oikea Tarzan metsä. Minusta oli perheen
kolmantena lapsena toivottu poikaa, vaikkei sitä koskaan ääneen lausuttu. Leikin kuitenkin paljon poikamaisia leikkejä
ja viereinen metsä oli kuin luotu Tarzan leikeille, kertoo Elisabeth Rehn. Hän saikin lempinimekseen kotiväen
keskuudessa Tarzan.
Metsässä virtaa nykyisinkin puro. Kartalla se on nimetty Hietastenojaksi. Viisikymmenluvulla purossa aivan Carlbergin
perheen lähellä oli kaksikin hyvää uimapaikkaa. Toinen alempana alajuoksulla ja toinen nykyisen Riihenmäen koulun
suuntaan. - Vettä oli riittävästi. On harmi, että puro on sittemmin rämettynyt ja mennyt huonoon kuntoon. Oikein iso
uimapaikka löytyi Mäntsälä joesta. Se oli Mäntsälän kartanon kohdalla, nykyisin kävelysilta ylittää siinä joen. Siellä oli
vallan hyppytornikin, sanoo Elisabeth Rehn.
Sienioppia Mäntsälän metsistä
-Luonto vaikutti lapsuuteeni paljon. Isäni oli varsinainen sieniasiantuntija. Sitä perua on hyvä sienituntemukseni. Minä
kerään eri sorttisia sieniä kun monet tyytyvät vain kantarelleihin. Mäntsälän metsät ja sieniretket muistan hyvin. Niistä
on ollut hyötyä, toteaa Rehn.
Myös metsän eläimet olivat aina läsnä. Mäntsälässä näki helposti kettuja, hirviä ja jäniksiä. Suurissa metsissä oli
eläintenkin turvallista elää. – Koen edelleenkin, että maaseudun pimeys on turvallisempi kuin kaikki maailman valot.
Niin rakkaaksi metsät minulle tulivat, jatkaa Elisabeth Rehn. – Koen oloni huomattavasti turvallisemmaksi vaikkapa
täällä metsän keskellä Kirkkonummen Hilassa kuin kävellessä kadulla Helsingissä, sanoo Rehn.
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Kartanoista kuuli jännittäviä tarinoita
-Norrkullan ja Mäntsälän kartanot tulivat minulle lapsena parhaiten tutuiksi. Paras ystäväni Lea-Mi Herlevi asui
Norrkullan kartanossa. Hänet kohtasin joka aamu nykyisen Liedontien ja Mäntymäen risteyksessä. Lea-Mi tuli jalan tai
potkukelkalla Norrkullasta asti ja yhdessä jatkoimme kouluun. Vierailin usein Norrkullassa ja Mäntsälän kartanossa.
Tarinoita oli jännittävä kuunnella. Mäntsälän kartanossa tarinoitiin keisari Aleksanteri ensimmäisen vierailusta ja
ihastumisesta kartanon neiti Ulla Möllersvärdiin. Myös paikkakunnan suurmiehestä koillisväylän löytäjästä Adolf Erik
Nordenskiöldistä kerrottiin paljon niin kotona kuin koulussakin, muistelee Elisabeth Rehn iloisesti.
-Juhannuksena kävimme aina Nordenskiöldien Frugårdissa ja sieltä on jäänyt mieleeni lehdokkien tuoksu. Niiden
tuoksu oli niin uskomaton etten ole sitä unohtanut, kertoo Rehn. Elisabeth Rehnin juhannukseen liittyy edelleenkin
lehdokit. Onneksi niitä kasvaa myös omassa puutarhassani, kertoo Rehn.
Romanttisimmaksi kartanoksi Elisabeth Rehn nimeää vanhan Linnaisten kartanon. Se edusti oikeata
kartanoromantiikkaa.

Liikekeskus avautui
28.11.2003
Mäntsälän uusi K-market avasi ovensa 27.11.03. Uusi market sijaitsee Sälinkääntiellä vinosti Mäntsälän kunnantaloa
vastapäätä.
Uudisrakennukseen ovat K-market Mäntsälän lisäksi sijoittuneet lasten ja nuorten vaateliike Balix, lahjatavaraliike
Tuhat ja yksi tavaraa, Hesburger, Alko, luontaistuotekauppa Kamomilla, parturi-kampaamo Salon Anne Marjaana,
Tähtioptikko Kaivolainen, Kukka-aitta NoraVera ja Suomen Mediapuhelin.

Asemanseudun arkkitehtikilpailu ratkesi - voittajana Arkkitehtuuritoimisto
Sopanen & Svärd
30.11.2003
Kylänraitilla työ voitti Mäntsälän asemanseudun arkkitehtikilpailun
Mäntsälän asemanseudun arkkitehtikilpailun voittajaksi valittiin tiistaina 28.10.2003 työ nimeltä Kylänraitilla.
Ehdotuksen takana on arkkitehtuuritoimisto Sopanen & Svärd Oy.
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- Työ hyödyntää hienosti Kaunismäen maaston erikoispiirteitä. Siinä vuorottelevat eri maisematilat ja erillisiä
metsäkuvioita arvostetaan, kertoo arkkitehti SAFA Pia Sopanen. - Mäntsälästä jäi mieleen voimakas kylämiljöö ja sitä
haluttiin tuoda työssämme esiin, jatkaa Pia Sopanen tyytyväisenä esitellessään voittanutta työtään.
Tuomaristo arvosti maisematilan, liikenteen ja asumisen saamista hyvin yhteen voittaneessa työssä. Mäntsälän
asemanseutu rakentuu tiiviiksi pientalovaltaiseksi alueeksi jonne sijoittuu myös kaksi ja kolmikerroksia pienkerrostaloja.
Alue toteutetaan oikoradan valmistumisen aikaan eli vuonna 2006.

Hirvihaaran kartano on paras kokoushotelli
03.12.2003
Hirvihaaran kartano sai Taloustutkimuksen Kokoushotellit 2003 tutkimuksessa parhaan yleisarvosanan.
Hirvihaaran vahvuuksia ovat palvelu, joustavuus ja miellyttävät puitteet. Tutkimuksessa oli yhteensä 138
kokouspalveluja tarjoavaa hotellia.
- Iloisena, onnellisena, nöyränä ja kiitollisena, olemme ottaneet uutisen vastaan, kertoo Hirvihaaran kartanon
myyntineuvottelija Susanna Paavilainen. -On upeata tehdä töitä tämän joukon kanssa ja palvella todella mukavia ja
ihanan vaativia asiakkaita. Kyllä järjestyy ajattelumme on tuottanut tulosta, jatkaa Paavilainen tyytyväisenä.

KUNTIEN MAINEEN MENESTYSTEKIJÄT TUTKITTU
11.12.2003
Kuntaa ja kunnan henkilöstöä on johdettava vastuullisesti, kertoo Suomen Kuntaliiton ja Viestintätoimisto
Pohjoisrannan keskiviikkona 10.12.03 julkaistu Kuntien mainetutkimus.
Mainetutkimuksen mukaan kunnan johdolta ei odoteta karismaattisuutta. Vastuullisuus, rehellisyys, ammattitaito ja
asiantuntemus korostuvat ominaisuuksista, joita kunnan johdolta odotetaan. Johdolta toivotaan myös näkökulmaa.
Kunnan virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden yhteistyökyky on tärkeää.
Kunnan työnantaja- ja henkilöstöpolitiikassa ei korostu palkkaus vaan työelämän laatuun liittyvät tekijät.
Hyvämaineinen kunta arvostaa työntekijöitään, kohtelee heitä tasa-arvoisesti ja panostaa koulutukseen.
Mainetekijöillä on tärkeysjärjestys
Mainetekijöiden tärkeysjärjestyksessä nousi johtaminen ensimmäiselle sijalle. Heti sen jälkeen tulivat kunnan palvelut.
Palveluissa arvostetaan eritoten vuorovaikutustilannetta eli millaista palvelua asiakas saa henkilökohtaisella käynnillään
tai puhelimessa. Kolmantena tuloksissa on henkilöstöpolitiikka ja neljäntenä muutosherkkyys. Muutosherkkyyden alla
ovat muun muassa elinkeinoasiat. Nopeasti elinkeinoelämän tarpeisiin reagoiva kunta luo hyvää mainetta. Viidentenä
on kestävä kehitys ja kuudelle sijalle nousi kuntakuva eli miten kunta näkyy julkisuudessa. Kunnan hyvä viestintä
näkyy erityisesti kuntakuvan kautta.
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Yllättävää on, ettei kunnan talous noussut tärkeimpiin mainetekijöihin, vaikka tutkimuksessa oli runsaasti talouteen
liittyviä kysymyksiä.
Suomen Kuntaliitto ja Viestintätoimisto Pohjoisranta ovat kehittäneet kuntien mainemittarin, joka on tarkoitettu kunnan
johtamisen apuvälineeksi. Mainemittarin kehitystyössä ovat olleet asiantuntijoina mukana myös Jyväskylän kaupungin
viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Pilottikuntia tutkimuksessa olivat Alajärvi, Jyväskylä, Kajaani ja Vantaa. Lapuan ja Turun tutkimukset ovat
valmistumassa.

Koiranäyttely kesän 2004 suurtapahtuma Mäntsälässä
17.12.2003
Kaikkien rotujen koiranäyttely heinäkuussa Mäntsälässä
Jo perinteeksi muodostunut kaikkien rotujen koiranäyttely järjestetään Mäntsälän urheilukeskuksessa 11.7.2004.
Kyseessä on ensi kesän suurin tapahtuma Mäntsälässä, sillä näyttelyyn osallistuu noin 1500 koiraa, jotka houkuttelevat
paikalle yleisöksi jopa yli 4500 ihmistä.
Koiria arvostelemaan saapuu tuomareita kuudesta eri maasta, Irlannista, Tanskasta, Unkarista, Kroatiasta, Saksasta ja
Suomesta. Paikalle saapuu myös koira-alan yrittäjiä myymään tuotteitaan koirankansalle. Näyttely toteutetaan
pääasiassa talkoovoimin ja järjestelyt on jaettu neljän seuran kesken. Alusta asti järjestäjinä ovat olleet Mäntsälän
Koirakerho, Ohkolan Metsästysseura, Uudenmaan Ajokoirayhdistys ja Etelä-Suomen Parhaat Koirat. Yhteistyössä on
mukana myös Mäntsälän Osuuspankki. Viimeinen koirien ilmoittamispäivä on 4.6.2004. Tiedot näyttelystä löytyvät
internetistä osoitteesta http://213.138.146.14/mantsala/nayttely11072004.htm

Työttömyys ei kasvanut Mäntsälässä
17.12.2003
Marraskuun työttömyysaste pysyi Mäntsälässä edelleen melko pienenä eli 5,7 prosentissa. Luku on sama kuin
lokakuussakin. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli 7,4 % ja koko maan 10,9 %.
Vilkas rakentaminen Mäntsälässä ja aktiivinen elinkeinoelämä vaikuttaa positiivisesti lukuihin, kertoo Mäntsälän
Yrityskehitys Oy:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Mäntsälän väestömäärä oli joulukuun alkaessa 17443 henkeä. Vuoden kasvuprosentti on tällä hetkellä 1,4.
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2004
Elokuvateatteri avautui
07.01.2004
Mäntsälän katukuvaan kiinteästi kuulunut elokuvateatteri avautui 2.1.2004. Elokuvateatterin juhla-avajaiset pidettiin
maanantaina 5.1.2004. Kutsuvierasnäytöksessä esitettiin uusi suomalainen komedia "Vieraalla maalla".
Vuosikymmeniä Mäntsälän keskustassa, arvokkaassa funkistalossa sijaitseva elokuvateatteri oli suljettuna vuoden.
Teatterissa on tehty mittava remontti. Tuolit on uusittu, sali maalattu ja koko tekniikka uusittu täysin. Elokuvateatterin
uusi nimi on Studio Rai ja se esittää näytöksiä keskiviikosta sunnuntaihin.
Muutostöistä on vastannut kiinteistön omistaja Aimo Kiikkilä.

Mäntsälän palkitut yrittäjät Matkamessuilla
07.01.2004
Mäntsäläläiset matkailuyrittäjät ja Mäntsälän kunta esittäytyvät tammikuussa 15.-18.1.04 pidettävillä Matkamessuilla
Helsingin messukeskuksessa Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu nimen alla.
Yrittäjistä ovat mukana vuoden parhaaksi kokoushotelliksi valittu Hirvihaaran kartano, Nordenskiöldin koillisväylän
löytämisestä kertova Nukketeatteri Sininen Mylly, vuohi- ja kotieläinpiha
Maitoisten kutut ja pitokartanona tunnettu Sälinkään kartano. Myös vuoden kalastustuotteeksi valittu Erik Herlevin
Augur Oy esitellään osastolla.

Viisi yritystä sai valmiiksi laatuohjelmansa
08.01.2004
Mäntsälän Yrityskehityksen laatuhanke saatiin päätökseen vuoden lopussa. - Se oli yksi isoista hankkeistamme vuonna
2003 ja hanke perustui kartoitukseen, jonka teimme keväällä 2003. Uudenmaan TE-keskus tuki projektiamme, johon
kelpuutettiin 5 yritystä, kertoo Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka.
Viisi yritystä sai valmiiksi laatukäsikirjan. Laatu-ohjelmassa olivat mukana Jaka-Metalli Oy, Rakennuspelti O.
Rautakangas, Liikennetuotteet Oy, Mäntsälän Fysioterapia Oy ja Kuntoutumiskoti Harjula Oy.
Konsultoinnista vastasi liikkeenjohdon konsultti Jorma Hotanen.

Matkailun nettisivut uudistuivat - www.elamyskartanot.com
13.01.2004
Mäntsälän ja Pornaisten www-sivut uudistuivat ja otettiin käyttöön tammikuun toisella viikolla. Osoitteesta
www.elamyskartanot.com saa nyt entistä helpommin tietoa tuotteista ja muista matkailuelämyksistä Mäntsälän ja
Pornaisten alueella.
Nettisivut on tuottanut Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu ry..

MYK mukana uusien asukkaiden messuilla
22.01.2004
Mäntsälän Yrityskehitys on mukana lauantaina 24. päivänä tammikuuta pidettävillä Mäntsälän uusien asukkaiden
"messuilla" kunnantalolla.
Mäntsälän Yrityskehityksen messuständi löytyy ala-aulasta, mutta varsinainen Yrityskehityksen palvelupiste on
kunnanhallituksen huoneessa teknisten yhteyksien takia. Sanna Haakana esittelee näppärää Mäntsälän yritysrekisteriä,
jonka avulla netistä löytää kuntamme liike-elämän palvelut mitä erilaisimmalla hakusanoilla ja hakukriteereillä. Yritysrekisteri on oiva apu uusille asukkaille, joille monet yrityksemme ovat tuiki tuntemattomia, sanoo toimistosihteeri
Sanna Haakana.
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Mäntsälässä kulttuuriyrittäjien toimialatapaaminen
28.01.2004
KULTTUURIYRITTÄJÄT LUOVAT PAIKKAKUNNASTA HOUKUTTELEVAN
Mäntsälän Yrityskehitys Oy järjestää kulttuuriyrittäjien toimialatapaamisen. Toimialatapaamisessa Culminatum Oy:n
projektipäällikkö Irina Blomqvist esittelee Uudellamaalla alkavan LUKAS kulttuuriyritystoiminnan
kehittämishankkeen.
Lukas hanke on saamassa Uudenmaanliiton hankerahoituksen ja sen keskeisiä tavoitteita ovat markkinointitaitojen
kehittäminen, tuotekehitys, tapahtumatuotannon kehittäminen, liikeidean arviointi ja luovan työn johtaminen.
- Kaupungit ja kunnat kilpailevat vetovoimaisuudellaan asukkaista ja työntekijöistä, joten ei ole samantekevää,
millainen kuntien kulttuurinen imago on. Virkeästi toimivat kulttuuriyrittäjät ja kulttuuripalvelujen tuottajat tuovat
osansa ihmisten hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja alueen houkuttelevuuteen. Näin ollen kulttuuriyrittäjillä on huomattava
merkitys oman alueensa vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Siksi kulttuuriyrittäjien hyvinvoinnin
pitäisikin olla kiinnostavaa myös kunnallisella tasolla, sanoo Irina Blomqvist.
Kulttuuriyrittäjien toimialakirjo on melkoinen. Mäntsälän Yrityskehitys on lähettänyt kutsuja 11.2.2004 pidettävään
tilaisuuteen ATK-yrittäjille, kädentaitajille, matkailuyrittäjille, elämysteollisuudelle, mainostoimistoille, valokuvaajille,
kirjapainoille ja lehtitaloille.
Kulttuurialan toimialatapaaminen on maksuton ja se järjestetään Mäntsälän Yrityskehityksen toimitiloissa
keskiviikkona 11. helmikuuta kello 13-14.20.
OHJELMA
13.00 Avaus ja kahvitarjoilu
13.15 Mäntsälän Yrityskehitys Oy toiminnan esittely auttavatko projektit yrittäjiä?
toimitusjohtaja Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys Oy
13.30 Uudenmaan kulttuuriyritystoiminnan kehittämishanke LUKAS
projektipäällikkö Irina Blomqvist, Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamiskeskus,
Culminatum Oy
•Kulttuuriyrittäjien toiminnan tunnetuksi tekeminen ja positiivisen asenteen luominen kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan ovat
oleellisia elementtejä menestyksellisten tulosten saavuttamiseksi LUKAS-hankkeen aikana.
•Kulttuurialalla toimivilla yrittäjillä keskeinen osaamistarve liittyy liiketoiminnallisen, teknisen sekä luovan osaamisen
yhdistämiseen - ovatko markkinointi, verkostoituminen, kansainvälistyminen ja hyvä liiketoimintasuunnitelma avain
menestykseen?
14.00 Keskustelua
14.20 Tilaisuus päättyy

Joulumaa toteutuu Saarella myös 2004
30.01.2004
Mäntsälän ammattiopisto toteuttaa suositun Joulumaan myös vuonna 2004. Opettajakunta on päätynyt tähän ratkaisuun
kokouksessaan 30.1.2004. Aiemmin mietittiin taukoa Joulumaan toteutuksessa, mutta hyvä jouluinen mieli halutaan
tarjota mäntsäläläisille ja myös muille vierailijoille jouluna 2004.
Joulumaa on avoinna 16. - 22.12.2004.

Tuotekehitysseminaari Mäntsälässä
05.02.2004
Innovaatiosta tuotteeksi tuotekehitysseminaari järjestetään Mäntsälässä torstaina 5.2.2004. Kysymyksessä on
tietoiskutyyppinen iltapäivä, jossa käydään läpi idean kaupallistamista, tuotteen suojaus- ja patenttiasioita sekä
rahoitusta. Tilaisuudessa on myös tuotekehitysklinikka, jossa tohtoroidaan ideoiden ja hankkeiden käynnistämistä.
Tilaisuus on maksuton ja seminaarin järjestäjänä on Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
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OHJELMA
14.1.2004
Innovaatiosta tuotteeksi - tuotekehitysseminaari
Aika 5.2.2004 klo 13.00 – 16.30
Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, 2 krs
Heikinkuja 4, Mäntsälä
13.00 Tilaisuuden avaus
toimitusjohtaja Tarmo Mikkola, Mikkola-Yhtiöt
hallituksen puheenjohtaja, Mäntsälän Yrityskehitys Oy
13.10 Yrityksen ongelmat ja kehittämistarpeet, alustus päivän aiheisiin
hallituksen puheenjohtaja Petteri Patolinna, STKY ry
13.25 Uuden idean kaupallistaminen TuoteStartin avulla
keksintöasiamies Inari Lounema, Keksintösäätiö/Uudenmaan TE-keskus
13.50 Teollisoikeudelliset suojaukset ja IRP–palvelut yrityksille
markkinointipäällikkö Mika Waris, Patentti- ja rekisterihallitus
14.15 K a h v i
14.40 TuoteStartin käytännön toimenpiteet ja kokemukset
toiminnanjohtaja Ilmo Leikas, SYTKY ry
15.10 Teknologiarahoitukset hankkeisiin
teknologiayksikön päällikkö, Markku Mäkelä, Tekes
15.30 Finnveran tuotekehityspalvelut
rahoituspäällikkö Urpo Tapio, Finnvera
15.50 Innovaatiotoiminnan aktivointi paikkakunnilla
toimitusjohtaja Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys Oy
16.00 Yritysten innovaatiopalvelujen kehittäminen paikkakunnalla
eri osapuolilta näkemyksiä, ehdotuksia ja keskustelua
16.30 Yhteenveto, jatkotoimista sopiminen ja tilaisuuden päättäminen
Tapahtuman yhteydessä on klo 17.30 asti tuotekehitysklinikka, jossa asiantuntijaneuvontaa uusien ideoiden ja
hankkeiden käynnistämiseksi.

Mäntsälään Kiinteistökehitysyhtiö
12.02.2004
Mäntsälään perustetaan kiinteistökehitysyhtiö. Päätös perustamisesta syntyi Mäntsälän kunnanhallituksen kokouksessa
maanantaina 19.1.2004.
Kiinteistökehityksen tavoitteena on rakentaa ensisijaisesti tuotantotiloja. Ne joko vuokrataan tai myydään yrittäjille.
Osaomistus on myös mahdollista.
Mäntsälän Kiinteistökehitys Oy ei palkkaa omaa henkilökuntaa vaan Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n henkilöstö hoitaa
myös kiinteistökehityksen tuomia tehtäviä.

Mäntsälään Kiinteistökehitysyhtiö - merkittävä elinkeinopoliittinen linjaus
12.02.2004
Mäntsälän kunta perusti kiinteistökehitysyhtiön
Mäntsälän kunta on perustanut Mäntsälän Kiinteistökehitys Osakeyhtiön, jonka tehtävänä on rakentaa tiloja
yritystoiminnalle. Yhtiö vastaa toimitilojen rakentamisesta yritystoiminnalle. Valmiit tilat voidaan myydä tai vuokrata
yrityksille. Myös yhteisomistus ja erilaiset lunastusmenettelyt ovat mahdollisia Mäntsälän Kiinteistökehityksen ja
uusiin tiloihin sijoittautuvan yrityksen välillä.
Mäntsälässä on ollut pitkään pula valmiista toimitiloista, erityisesti teollisuustiloista. Käytännössä Mäntsälän
Kiinteistökehitys Oy:n tavoitteena on rakentaa yksi toimitila vuonna 2004. Mäntsälän kunta yhtiön omistajana on
sijoittanut Kiinteistökehitykseen 386.250 euron pääoman.
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Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pekka Tikka ja hallituksen puheenjohtajana yrittäjä Tarmo Mikkola. Yhtiön hallitus on
sama kuin Mäntsälän Yrityskehityksellä ja Yrityskehityksen henkilöstö vastaa myös kiinteistöyhtiön toiminnasta.
-Mäntsälän Kiinteistökehitys Oy:n perustaminen on merkittävä elinkeinopoliittinen linjaus Mäntsälässä. Se
mahdollistaa entistä aktiivisemman otteen toimitilamarkkinoinnissamme. Käytännössä toimitilarakentamiskysyntää on
varmasti enemmän mihin voimme vastata. Tavoitteenamme on löytää Mäntsälään sijoittautuville sekä täällä jo
toimiville kasvuhakuisille yrityksille sopivat yritystontit ja toimitilat. Hyviä tontteja Mäntsälän kunnalla onkin, mm.
Linnalan ja Veturin alueilla, mutta useamman vuoden ajan on vallinnut valmiista vuokrattavista toimitiloista pula.
Kiinteistökehitysyhtiömme helpottaa osaltaan tarjontaa. Lisäksi yksityisten sijoittajien rakenteilla olevat hallit
edesauttavat toimitilatarjonnassa kunnassamme, sanoo toimitusjohtaja Pekka Tikka.

Rajapyykki ylittyi - mäntsäläläisiä jo yli 17500
18.02.2004
Mäntsälän väestönkasvu jatkuu. Tuore tammikuun väestötilasto kertoo Mäntsälän asukasluvun kivunneen jo 17.503
asukkaaseen. Vuodenvaihteessa mäntsäläläisiä oli 17.480. Tammikuun kasvu koostuu 18 syntyneestä lapsesta ja
tulomuuton enemmyydestä (tulomuutto tammikuussa 82, lähtömuutto 70).

Ostovoima tutkitaan Mäntsälässä
18.02.2004
Mäntsälän Yrityskehitys Oy käynnisti ostovoimatutkimuksen. Mäntsäläläisten ostovoima selvitetään
päivittäistavaroiden, vaatetuksen, ravintolapalveluiden ja kodin- sekä vapaa-ajantavaroiden osalta. Vastaava tutkimus on
tehty aiemmin vuonna 2000. Tällöin mäntsäläläisten ostovoima oli 77 miljoonaa euroa. Ostovoima on todennäköisesti
kasvanut muuttovoiton ja uusien päivittäistavarakauppojen ja erikoisliikkeiden ansiosta.
Uudet tutkimustulokset esitellään mäntsäläläisille yrittäjille ja tiedotusvälineille maaliskuussa. Tutkimuksen toteuttaa
TP Group keskustakehitys (TP Group Finland Oy) ja sen käytännön toteutuksesta vastaavat tutkija Veera Luostarinen ja
konsultti Mikko Mare.

VINKISTÄ JA YRITYSKEHITYKSESTÄ MÄNTSÄLÄAIHEISIA
LIIKELAHJOA
20.02.2004
Mäntsäläläiset yrittäjät tuskailevat joskus mistä saisi liikelahjoja tai matkamuistoja, jotka kertoisivat
paikkakunnastamme. Mäntsälän kunnan palvelupiste Vinkki on jo useamman vuoden myynyt Mäntsälä -aiheisia
tavaroita. Suosituimpia ovat olleet Ruususen hunajatilan tuottama kartano- ja junahunaja, Erkki Pitkäsen suunnittelemat
ja toteuttamat hirvipinssit sekä Mäntsälä rahakukkaro. Myynnissä on myös Arabia lautasia, Mäntsälä kuvateos,
hirvisolmioita ja huiveja sekä t-paitoja.
-Nordenskiöld lautapeliä myydään myös jonkin verran, kertoo Jaana Airismaa palvelupiste Vinkistä. Myynnissä on
myös postikortteja Mäntsälästä. - Useimmiten ostajat ovat yksityishenkilöitä. Yrittäjät eivät meitä ole ehkä löytäneet,
jatkaa Airismaa.
Mäntsälän Yrityskehitys on ottanut välitysmyyntiin myös osin samoja tuotteita. - Meiltä on mahdollisuus
ostaa ”Mäntsälä liikelahjoja” tukuttain ja olemme valmiit antamaan niistä tarjouksen. Aloitamme tätä palvelua, koska
yritysvierailuillamme moni yrittäjä on valitellut sopivan paikkakuntakohtaisen liikelahjan puutteesta, kertoo
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä.
Työnjako Vinkin ja Yrityskehityksen välillä on selvä – jos ostetaan vain yksi tuote, kannattaa mennä Vinkkiin. Jos tilaus
on useammasta kappaleesta, voi tarjouksen kysyä Yrityskehityksestä. Myös ideat uusista liikelahjoista tai
matkamuistoista ovat tervetulleita.

Moottoritien liikennemäärät kasvussa
25.02.2004
Moottoritie Helsingistä Mäntsälään ja edelleen Lahteen houkuttelee yhä enemmän autoilijoita. Liikennemäärät ovat
nousseet. Kesäkuukausina nelostietä huristaa keskimäärin jo yli 25.000 ajoneuvoa päivässä. Keskivuorokausiliikenteen
kehitys näkyy oheisesta kuvasta.
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Kesäkuukausien perjantait ovat vilkkain päivä. Silloin Mäntsälän kohdalla laskurit osoittavat jopa yli 33.000 auton
lukuja.
Vuoden 2003 keskimääräisliikenne Mäntsälä-Järvenpää välillä oli 21.200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mäntsälä-Lahti
osuudella ajoi 20.300 ajoneuvoa. Erityisesti liikenne Mäntsälästä pohjoiseen on ollut kasvussa vuonna 2003.
Liikenteellisesti hiljaisen tammikuun 2004 luku välillä Mäntsälä-Järvenpää oli 17.000 ajoneuvoa ja Mäntsälä-Lahti
välillä 16.000.
Kuva:Tieyhtiö Nelostie

Mäntsälä punaista piharakentamiseen
15.03.2004
PIHAKIVIEN MYYNTINÄYTTELY AVATAAN SÄÄKSJÄRVELLÄ
Kivenmyynti Ollila avaa pihakivien myyntinäyttelyn kevään aikana. Palin Granitin louhimoalueella oleva kenttä täyttyy
kesään mennessä erilaista piharakentamiseen sopivista kivistä. Lajiteltu kiviaines on sijoitettu nähtäville turvallisesti
tasamaalle.
Kivimyynnin näyttelyyn on helppo löytää. Paikka sijaitsee Palin Granitin kivilouhimon tienhaarassa. Virallinen osoite
on Porvoontie 1155, eli matkaa Mäntsälän kirkonkylältä tietä numero 55 pitkin kertyy noin 12 km ja Porvoosta 24 km.
Näyttelyalueelle ohjaa infokyltti.
Esko Ollilan kivet ovat Mäntsälän punaista, joka tunnetaan myös Auroragraniitin nimellä.
- Mäntsälän punainen on nimenä täsmällisempi ja se on kiven virallinen nimi. Ja jos haluaa varmasti Mäntsälästä
louhitun kiven, kannattaa kivikauppiaalle puhua juuri tästä kivestä. Aurora nimellä tulee kiviä muualtakin. Myytävät
kivet ovat peräisin Palin Granit louhimosta ja ne ovat muusta tuotannosta sivuun jäävää tarvekiveä, joka sopii hyvin
piharakentamiseen, kertoo Esko Ollila.
Kivenmyynti Ollilan kivet sopivat omakotipihoihin ja mökeille. Niitä on toimitettu pihakiviksi, porraskiviksi,
postilaatikkokiviksi ja numerokiviksi. Onpa Ollila toimittanut kauniin punaisen kiven myös rantakiveksi veteen.
Tasaisella kivipinnalla veden ääressä on mukava lepäillä. Pengerryskiviksi ja tiepilarikiviksi kiviä myös kysellään.
Kivien kokoluokka on ”jättiläisistä” pienempiin, aina taskussa kannettaviin onnenkiviin asti. Kivien käyttö
viherrakentamisessa on lisännyt kysyntää.
Keväällä avattava myyntinäyttely helpottaa asiakkaan valintaa. Näyttelyalueella Porvoontien kupeessa voi tutustua
kivimalleihin. Parhaat kivet ja kivien värivaihtoehdot selkiytyvät Ollilan opastuksessa.
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Kivi kuljetetaan perille
Kivien kuljetuksesta huolehtii mäntsäläläinen Kuljetusliike Teuvo Saarinen. Tarvittaessa he myös asentavat kiven
paikoilleen. Järeä nosturi asettaa kiven vaikka keskelle omakotitalon pihaa. Nosturin ulottuvuus on yli kymmenen
metriä.
Myyntinäyttelyyn voi tutustua omin päinkin. Jos Ollila ei ole paikalla, voi hänelle soittaa kännykkään. Ollilan kotitilalta
on matkaa myyntinäyttelyyn vain muutama minuutti. Toki esittelyn voi tilata myös etukäteen numerosta 0400-852309.
Tämä on varminta varsinkin viikonloppuisin.

Kunnalle graafinen identiteetti
16.03.2004
Mäntsälän kunnan graafinen ilme uudistuu vuoden 2004 aikana. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin
graafisen suunnittelun neljännen vuosikurssin opiskelijat laativat parikymmentä ehdotusta kunnan graafisesta ilmeestä
ja antavat myös logoehdotuksia. Työ valmistuu toukokuussa.
Toimeksianto käsittää kirjekuorien, kirjelomakkeiden, kunta tiedottaa- ja rekrytointi-ilmoitusten suunnittelun.
Käyntikortit ja saatelomakkeet ovat myös työn alla ja sisältyvät toimeksiantoon. Kunnan kotisivujen suunnitteluun työ
ei ulotu, mutta www-sivuilla käytetään uutta ilmettä soveltavin osin.

Väestö kasvaa edelleen Mäntsälässä
16.03.2004
Mäntsälän väestömäärä on edelleen lisääntynyt vuoden 2004 alkupuoliskolla. Tammikuun nettokasvu oli 23 henkeä ja
helmikuun 31 (yht. 54 hlöä). Mäntsälässä asuu nyt yhteensä 17527 henkeä.
Kasvu selittyy tulomuutolla (nettomuutto 26) ja vauvoilla, joita on tammi-helmikuun aikana syntynyt peräti 41.

Kuntaesitteen kieliversiot ilmestyivät
22.03.2004
Mäntsälän kuntaesitteen ruotsin-, englannin- ja saksan kieliset versiot ovat ilmestyneet. Niitä on saatavissa palvelupiste
Vinkistä kunnantalolta.
Esitteet on painanut T-Print painotalo Hyvinkäältä. Kieliversioiden ulkoasu on sama kuin suomenkielisessä esitteessä.
Ulkoasusuunnittelusta vastaa Mainostoimisto Futuuri. Esitteen on tuottanut Mäntsälän Yrityskehitys Oy.

OSTOVOIMA KASVANUT MÄNTSÄLÄSSÄ
22.03.2004
Mäntsälän vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on kasvanut edellisen, vuonna 2000 tehdyn ostovoimatutkimuksen
jälkeen erittäin voimakkaasti. Ennusteiden mukaan ostovoiman kasvu jatkuu voimakkaana.
Päivittäistavararyhmässä siirtymä tulee muuttumaan vuosina 2003-2004 toteutuneiden merkittävien uusien hankkeiden
myötä selkeästi positiiviseksi. Tämä tulee heijastumaan myös erikoistavararyhmien toimintaedellytyksiin ja sitä kautta
ostovoiman siirtymiin kunnasta ulos niitä pienentäen.
Myös erikoistavararyhmien tarjonnassa on jo vuoden 2003 aikana tapahtunut myönteistä kehitystä, mikä ei näy
esitetyissä luvuissa vuodelta 2002. Vaikutus siirtymiin on kuitenkin vielä suhteellisen pieni.
Lisääntynyt ostovoima luo edellytyksiä erikoiskaupan toiminnalle. Tämä tulee näkymään tulevina vuosina myös
erikoiskaupan ulosvirtauksen vähenemisenä eli ostouskollisuuden paranemisena. Tämä edellyttää aktiivisia toimia
erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden toimintaedellytysten parantamiseksi.
Vuonna 2002 kaupan päätoimialaryhmiin kohdistuva ostovoima oli lähes 90 milj. € (77 milj. € v. 2000) ja toteutunut
myynti noin 60 milj. € (55 milj. € v. 2000). Mäntsälästä siirtyi ostovoimaa ulos kaikilla kaupan päätoimialoilla,
yhteensä noin 30 milj. € (22 milj. € v. 2000). Suurin ostovoiman ulosvirtaus oli vaatetus- ja vapaa-ajantavaroissa.
Toteutuvan myynnin ja ostovoiman suhdeluku oli 68 % kun se vuonna 2000 oli 72 %.
Koska ajanjaksolla 2000–2002 kysyntä (ostovoima) on kehittynyt huomattavasti voimakkaammin kuin tarjonta
(myynti), ei Mäntsälän suhteellinen asema (tasapaino) ole numeroiden perusteella parantunut vaan se on pysynyt lähes
ennallaan. Kuitenkin myös tarjonta on kunnassa kehittynyt, uutta tarjontaa erikoiskauppaan ei kuitenkaan synny
samassa tahdissa ostovoiman kasvun kanssa. Palveluiden kehittyminen seuraa perässä viiveellä.
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Mäntsälän kunnan graafinen ilme - työ etenee
29.03.2004
Hannele Törrön Ikkunat on työ, josta Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin 4. vuosikurssin graafisen linjan
opiskelijat työstävät Mäntsälän kunnan uuden graafisen ilmeen.
Hannele Törrön työ on uusi ja raikas. Se kuvaa junaa ja elämää Mäntsälässä. Työssä näkyy persoonallinen ja raikas ote
logosuunnitteluun. Valintaan vaikutti työn myönteinen erottuvuus ja sen teknisen käytön helppous. Työ toimii myös
mustavalkoisena ja sitä pystyy helposti suurentamaan tai pienentämään. Ikkunat -työtä voidaan käyttää myös kaksi- ja
neliväriversiona. Logo toimii kirjekuorissa, käyntikorteissa, kirjepapereissa ja ilmoituspohjissa.
Graafisen linjan 4. vuosikurssin opiskelijat osallistuvat työn jatkotyöstöön. Törrön lisäksi suunnittelussa ovat mukana
Niko Hakkarainen, Riku Koskelo, Mikko Laasola, Mikko Mononen, Katri Nietosjärvi, Ulla Ryynänen, Ville Salonen,
Rasmus Snabb, Laura Savioja ja Antti Toivanen.
Opiskelijat luovuttavat työn Mäntsälän kunnalle toukokuun alussa.

Oikorata ja Mäntsälä - tilannekatsaus helmi/04
31.03.2004
Asemanseudun kaavarunko valmistuu syksyksi
Mäntsälän kunta hankki yli 70 hehtaaria maata vapaaehtoisin maakaupoin kesällä 2002 tulevan asemaseudun ympäriltä.
Kaupat mahdollistivat asemanseudun suunnittelutyön välittömän alkamisen.
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Asemanseudun eli Kaunismäen suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehtuuritoimisto Sopanen & Svärdin
työ ”Kyläraitilla”. Perusideana on kolme tiivistä kylämäistä asuinaluetta. Työ etenee aikataulun mukaan ja kaavarunko
valmistuu syksyllä 2004 ja asemakaava kesällä 2005, jolloin myös rakentaminen käynnistyy. Alueelle tulee kaksi- ja
kolmikerroksisia kerros- ja rivitaloja sekä pientaloja.
Mäntsälän tuleva asemarakennus on noin 400 m2 suuruinen. Mäntsälän Yrityskehitys Oy on selvittänyt
rakennusliikkeiden kiinnostuksen asemarakennuksen toteutukseen. Rakentaja valitaan vuosien 2004-2005 aikana.
Aseman yhteyteen on tarkoitus sijoittaa odotustilojen lisäksi ainakin lähikauppa ja kahvila. Kaunismäen
alueelle, ”keskelle kylää” tulee lisäksi rakennettavaksi koulu ja päiväkoti.
Pysäköinnin sujuvuus ja taksien saatavuus huomioitu
Mäntsälän uudelle asemalle rakennetaan ensi vaiheessa 118 pysäköintipaikkaa. Näistä osa on varustettu lämpötolpin.
Myöhemmin voidaan rakentaa vielä 92 lisäpaikkaa. Myös taksien liikennöinti vaivattomasti asemarakennuksen viereen
on huomioitu. Mäntsälän asema voisi toimia mahdollisesti myös taksien tukikohtana.
Joukkoliikenneselvitys syksyksi – Sälinkääntieltä yhteys tielle 25
Mäntsälässä alkaa asemalle sisäinen linjaliikenne asemalle joko yksityisenä liikennöintinä tai osana palveluliikennettä.
Joukkoliikenneselvitys on kunnassa työn alla ja se valmistuu syksyllä 2004. Ympäristötoimi on luonnostellut kaavaan
tieyhteyden Sälinkääntieltä Hyvinkääntielle eli valtatielle 25. Tie on tarkoitus linjata tulevan Kapulin työpaikka-alueen
läpi. Tien toteutuksesta Mäntsälän kunta neuvottelee Tiehallinnon kanssa. Käytännössä uusi tieyhteys avautunee vasta
oikorataliikenteen aloituksen jälkeen.
Anttilasta, läheltä uutta asemaa 35 uutta omakotitalotonttia luovutukseen
Oikoradan rakentaminen on vauhdittanut Mäntsälän kunnan omakotitonttimyyntiä. Omakotitonttien hinnat ovat
1.4.2004 nousemassa 22 eurosta 27 euroon neliöltä. Muutaman rinneratkaisua vaativan tontin Anttilassa kunta myy
kuitenkin edulliseen 15 euron neliöhintaan.
Mäntsälän kunnan ympäristötoimi avaa uuden asuinkorttelin Anttilan alueelta. Keväällä tulee 35 uutta
omakotitalotonttia ja kaksi rivitalotonttia luovutukseen. Tontit myydään ns. Villi Pohjola alueelta, jossa
rakennusmääräykset ovat normaalia joustavammat. Mäntsälän kunnan myynnissä olevat omakotitontit sijaitsevat
Anttilassa, josta on noin puolentoista kilometrin matka tulevalla rautatieasemalle.
Anttilan alue tunnetaan myös vuoden 1992 asuntomessualueena.
Junavuoroista monta tietoa
Junavuorojen lopullisesta määrästä ei Mäntsälän kunnassa ole lopullista tietoa. Junavuorojen määrä on tämän hetkisen
tiedon mukaan 14-18 vuoron välillä. Mäntsälän kunta odottaa vuoromäärän kasvavan, koska työmatkaliikennöinti
Mäntsälästä pääkaupunkiseudulle on vilkasta. Neuvottelut Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa on tarkoitus käydä
vuoden 2004 aikana. Mäntsälän kunta on panostanut voimakkaasti infrastruktuurin kehittämiseen asemanseudulla ja
koko kuntakeskuksessa.
- Kunnallistekniikan ja palvelujen rakentaminen alueelle on kallista. Mäntsälän kunta on varautunut osaltaan
vastaanottamaan väestön kasvupaineita. Lähtökohtana tulee olla se, että myös valtio osaltaan edesauttaa
rahoituksellisesti uuden asuntoalueen rakentamista esimerkiksi aluerakentamissopimuksen kautta, toteaa Mäntsälän
kunnanjohtaja Esko Kairesalo.
Vuosaaren satama painottaa liikennettä itään
Mäntsälän asema logistiikkayritysten sijoittumiskuntana paranee yhä kun Vuosaaren satama ja satamaraide valmistuvat.
Mäntsälä on varautunut suurten terminaalien ja varastojen vastaanottamiseen.

Merkittäviä tonttikauppoja
05.04.2004
MERKITTÄVIÄ KAUPPOJA MÄNTSÄLÄSSÄ – KALUSTETALO MASKUN MYYMÄLÄ LINNALAAN
Perjantaina 2.4.2004 Mäntsälän kunnassa allekirjoitettiin urakalla kauppakirjoja. Mäntsälän kunta myi
liikerakentamistarkoituksiin tontit Kalustetalo Maskulle, Mäntsälän Puutarhakoneelle, Scandia-Investille ja AMJRakennukselle.
Mäntsälän Puutarhakone avaa myymälänsä syksyllä Mäntsälän Portissa Maisalantien ja Mustanmäentien risteyksessä.
Muut rakentavat toimitilansa Linnalan työpaikka-alueelle. Kalustetalo Maskun 2200 m2 suuruinen huonekalumyymälä
avautuu joulumyyntiin.
Scandia-Invest ja AMJ-Rakennus rakentavat toimitilat vuokrattavaksi (katso tarkemmin Mäntsälän Yrityskehityksen
vapaat toimitilat rekisteri).
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Merja Dahlbom avasi uuden eläinlääkäriaseman
05.04.2004
Kruunun alueelle Paloasemaa vastapäätä sijaitsee nyt upouusi Mäntsälän Eläinlääkäriasema. Eläinlääkäri Merja
Dahlbom sai rakennusurakan lähes päätökseen kun perjantaina 2.4.2004 juhlittiin uuden aseman avajaisia.
Rakennuksen tiiliverhoilu ja pihatyöt ovat vielä osin kesken, mutta sisätiloissa on kaikki jo valmista.
Merja Dahlbom on Suomen johtavia eläinlääkäreitä. Hän on erikoistunut mm. eläinten lisääntymishoitoihin. Asemalla
työskentelee vakituisesti kaksi eläinlääkäriä ja kaksi eläintenhoitajaa.

YRITTÄJIEN EDUSTUS MATKAILUYHDISTYKSESSÄ LISÄÄNTYI
07.04.2004
Herlevi jatkaa puheenjohtajana
Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu ry. valitsi uuden hallituksen keskiviikon kokouksessaan 6.4.2004.
Puheenjohtajana jatkaa Erik Herlevi Augur Kalastuspalvelusta. Uusina jäseninä valittiin hallitukseen Mikko Mäki
Funny Productionista ja Mia Laurinkoski Kumpumäen ratsastajista.
Hallituksessa jatkavat Antti-Jussi Suonenlahti Hirvihaaran kartanosta, Kaj Holmen Sälinkään kartanoseurasta, Jyrki
Teeriaho Mäntsälän kunnasta ja Seija Marttila Pornaisten kunnasta. Mäntsälä-Pornainen oppaat luopuivat
hallituspaikastaan ja luovuttivat sen mielellään yrittäjille.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Arja Seppälä (Mäntsälä-Pornainen oppaat), Auli Pitkänen (Mäntsälä-Pornainen
oppaat), Björn Fredrikson (Kotojärvi Golf), Päivi Piipponen (Hirvihaaran kartano), Liisa Nikkinen (Sälinkään
kartanoseura), Pekka Tika (Mäntsälän Yrityskehitys/Mäntsälän kunta) ja Marianne Lindblad (Pornaisten kunta).
Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu ry. on Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella toimivien matkailuyrittäjien ja
kuntien yhteinen yhdistys, joka vastaa alueen matkailuneuvonnasta ja meneillään olevasta Kulttuurimatkailu ja
elämysteollisuusprojektista. Yhdistys ostaa palveluita Kartanomatkoilta ja Vega Adventurelta.
Varajäsenet lueteltu hallitusjäsenten nimien mukaisessa järjestyksessä eli Arja Seppälä on Erik Herlevin varajäsen jne..

Mäntsälä kasvaa kohisten
21.04.2004
Väestön kasvu Mäntsälässä kohti kevättä kiihtyy. Maaliskuun väestönlisäys oli peräti 41 henkilöä. Mäntsälässä asuu nyt
17570 ihmistä. Tammikuussa lisäys oli 23 henkilöä ja helmikuussa 33. Alkuvuodesta uusia mäntsäläläisiä on
nettoluvuilla mitattuna tullut lisää 97.
Maaliskuussa syntyi 17 vauvaa. Kuolleita oli 8. Tulomuuttajia kuntaan oli 95 ja Mäntsälästä muutti pois 70.
Maahanmuuttajia on 8 ja maastamuuttoa yhden henkilön verran.

MÄNTSÄLÄ PÄRJÄSI YRITYSILMAPIIRITUTKIMUKSESSA
22.04.2004
Suomen Yrittäjät ry. tutki kuntien elinkeinopolitiikkaa
MÄNTSÄLÄ PÄRJÄSI HYVIN UUDELLAMAALLA
Mäntsälä sijoittui kolmanneksi kuntien elinkeinopolitiikan onnistuneisuuden vertailussa Uudellamaalla. Mäntsälän
edelle menivät niukasti Järvenpää ja Pukkila. Mäntsälän pisteluku oli 54. Järvenpää ja Pukkila ylsivät pisteluvulle 55.
Mäntsälän perässä tulee Kerava 53 pisteellä. Matalimmat pisteet Uudellamaalla olivat Hangossa (32) ja Porvoossa (33).
Uudeltamaalta oli mukana kaikkiaan 23 kuntaa.
Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan yrittäjät pitävät kotikuntiensa elinkeinopolitiikkaa keskimäärin vain tyydyttävänä.
Mäntsälässä päästiin selvästi keskiarvon paremmalle puolelle. Mäntsälässä oltiin tyytyväisiä yrittäjien ja kunnan
väliseen yhteistyöhön ja ajantasaiseen elinkeinopoliittiseen ohjelmaan. Yli valtakunnallisen keskiarvon päästiin myös
kohdissa ”kunnan elinkeinopolitiikka tukee yrittäjien toiminnan kehittämistä”, ”kunta ja yrittäjät asettavat
elinkeinopolitiikan tavoitteet yhdessä”. Mäntsälän yrittäjät arvostivat myös kunnan järjestelmällistä elinkeinopolitiikan
tulosten seurantaa ja yrittäjät katsovat myös virkamiesjohdon edistävän toiminnallaan ja päätöksillään yrittäjien
toiminnan kehittämistä. Mäntsälän elinkeinopolitiikka on ammattimaisesti hoidettu ja resurssit on kohdistettu oikeisiin
tekemisiin. Paikalliset yrittäjät arvostavat myös Mäntsälän kunnan tuottamia palveluita ja paikallisia hyviä
tietoliikenneyhteyksiä.
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Alle maan keskiarvon Mäntsälässä jäätiin päätöksenteon nopeudessa ja ripeydessä. Pientä sapiskaa annettiin
lautakuntien, kunnanvaltuuston- ja hallituksen päätöksenteosta. Yrittäjät katsovat, että kunnallinen päätöksenteko voisi
edistää yrittäjien toiminnan kehittämistä nykyistä enemmänkin. Samoin kaavoituksessa ei aina oteta riittävästi
huomioon yrittäjien tarpeita. Yrittäjien tontti- ja tilatarpeissa sekä kunnallistekniikassa oltiin myös hiukan alle maan
keskiarvon. Kunnallisveroprosentti voisi myös yrittäjien mielestä olla pienempi.
Mäntsälä on ykkönen yleisessä elinkeinoasioiden hoidossa
Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka korostaa, että tutkimusta on syytä tarkastella osioittain. –
Tutkimus valottaa yritystemme näkemyksiä tietoliikenteen hoidosta aina kunnan eri toimielinten yrittäjäystävällisyyteen
saakka, toteaa Tikka. - Erityisen tyytyväinen olen yleisestä elinkeinoasioiden hoidosta, josta Mäntsälä saa Uudenmaan
alueen parhaat pistemäärät. Tästä parhaat kiitokset henkilökunnallamme ja myös kunnan väelle. Toimiva ja sujuva
käytännön yhteistyö kunnan kanssa on meidän toiminnan kannalta elinehto, sanoo Pekka Tikka.
- Parannettavaa toki Mäntsälässä on. Käymme tutkimuksen läpi tarkemmin henkilökunnan kanssa ja se on ollut esillä
myös Yrityskehityksen hallituksessa kuluvalla viikolla. Mäntsälän Yrittäjien oma käynnissä oleva paikallinen tutkimus,
joka on suunnattu valtuutetuille ja Mäntsälän Yrittäjät ry.:n noin 200:lle jäsenyritykselle peilataan aikanaan myös nyt
julkistettuun tutkimukseen, painottaa Tikka.

RUNSAASTI YRITYSTONTTIKAUPPOJA
27.04.2004
Mäntsälän Yrityskehityksen asiakkaiden tonttikauppoja oli maanantaisessa kunnanhallituksessa (26.4.04) peräti viisi.
Kunnanhallitus päätti myydä Linnalan työpaikka-alueelta tontit Rauno ja Tarja Schavikinille (LVI Schavikin, 3780 m2),
Hannu Hämäläiselle (TLT-Tuulilasitiimi, 5033 m2), Mairuen Koneelle ja Pultille (3780 m2) sekä Suomen
Monitoimiautolle (6370m2 ).
Iisalmelaiselle maanrakennusliikkeelle Batimo Oy:lle päätettiin vuokrata 2753 m2 määräala Veturin alueelta.
Kunta myi yhteensä maata 18963 m2 ja kunnan kukkaroon kertyy maanmyyntituloja 113.778 euroa.
Mäntsälän Yrityskehityksellä on kunnanhallitukseen tulossa toukokuussa ainakin kaksi uutta tonttikauppaa.

MÄNTSÄLÄN KUNNAN UUSI GRAAFINEN ILME
12.05.2004
Työn tavoite
Mäntsälän kunnan hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme helpottaa kunnan viestintää. Viestit erottuvat ja Mäntsälä on
helppo tunnistaa.
Yhtenäinen käytäntö ohjeineen helpottaa monia arjen työrutiineja. Kirjeitä on helpompi kirjoittaa, ilmoituksia välittää
lehdille ja tilata erilaisia painotöitä. Vakiintunut graafinen identiteetti luo viestillemme lisäarvoa.
Merkin selite
Lähtökohtina merkin suunnittelulle olivat seuraavat mielikuvat: juna, hyvät liikenneyhteydet ja sijainti, liike, kasvava
kunta, ihmis- ja perheystävällisyys, rentous, turvallisuus, mielenkiintoisuus, erottuvuus, nykyaikaisuus ja perinteisyys
yhdessä, positiivisuus, paikka jonne voisi muuttaa.
Merkki kuvastaa elämää Mäntsälässä junan ikkunoiden kautta. Merkkiä voi tulkita kaksisuuntaisesti; joko ikkunoista
ulos katsottaessa näkyy, mitä Mäntsälässä on, tai sitten juna on matkalla Mäntsälään ja ikkunoista pilkottavat
matkustajat. Mäntsälä-sanan monet ä:n pisteet on hyödynnetty humoristisesti palloina junan ikkunoissa, missä ne
kuvastavat vaikkapa matkustajien päitä. Yksi hahmoista on tyylitelty hirvi, joka on tuttu Mäntsälän vaakunasta. Merkki
luo Mäntsälästä kuvaa kehittyvänä, ihmisystävällisenä ja sympaattisena kuntana.
Tekijät ja valintaperusteet
Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin 4. vuosikurssin graafisen linjan opiskelijat ovat työstäneet Mäntsälän
kunnan uuden graafisen ilmeen. Pohjana oli opiskelija Hannele Törrön työ Ikkunat, joka valittiin maaliskuussa jatkoon
17:sta ehdotuksesta.
Hannele Törrön työ on uusi ja raikas. Se kuvaa junaa ja elämää Mäntsälässä. Työssä näkyy persoonallinen ja raikas ote
logosuunnitteluun. Valintaan vaikutti työn myönteinen erottuvuus ja sen teknisen käytön helppous. Työ toimii myös
mustavalkoisena ja sitä pystyy helposti suurentamaan tai pienentämään. Ikkunat -työtä voidaan käyttää myös kaksi- ja
neliväriversiona. Logo toimii kirjekuorissa, käyntikorteissa, kirjepapereissa ja ilmoituspohjissa.
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Hannele Törrön lisäksi suunnittelussa ovat mukana Niko Hakkarainen, Riku Koskelo, Mikko Laasola, Mikko Mononen,
Katri Nietosjärvi, Ulla Ryynänen, Ville Salonen, Rasmus Snabb, Laura Savioja ja Antti Toivanen. Ohjaavana opettajana
on toiminut vanhempi lehtori Tarja Nieminen.

Mäntsälän Yrityskehitys Finntec messuilla
12.05.2004
Mäntsälän Yrityskehitys Oy on mukana Helsingin kansainvälisillä teknisillä messuilla – Finntec 04:ssä. Finntec messut
ovat avoinna tämän viikon perjantaihin 14.5.2004 saakka (11.5.-14.5.04). Paikkana on Helsingin messukeskus.
Mäntsälän Yrityskehityksen osasto sijaitsee hallissa 1. Paikan numero on 1e3a.
Mäntsälän Yrityskehitys esittelee messuilla yritystontteja ja toimitiloja. Kehittyvää paikkakuntaa on ilo esitellä,
todetaan Yrityskehityksestä.

Meitä on jo yli 17600
18.05.2004
Väestö kasvaa kunnassamme kohisten. Uusi väestötilasto huhtikuulta kertoo mäntsäläläisiä olevan jo 17613.
Nettoväestönlisäys oli huhtikuussa 44 ihmistä. Syntyneitä oli 18, kuolleita 6, tulomuuttoa 109 ja ja lähtömuuttoa 78.
Koko väestön lisäys vuoden alusta on ollut 140 henkilöä.

Mäntsälän portin yrittäjät saivat uuden opastaulun
27.05.2004
Mäntsälän porttiin pystytettiin uusi alueopastaulu, josta näkyvät alueella toimivat yritykset selkeästi. Opastaulun kartta
kertoo yritysten sijainnin ja kaikki yrittäjät on numeroitu uuteen tauluun. Opastaulun on kustantanut Mäntsälän
Yrityskehitys Oy ja sen on toteuttanut Mainospyörä Oy. Opastaulu pystytettiin Perkkiöpoluntielle Agrimarketin viereen.
Ajokaistan levennys on valmistumassa taulun eteen, jotta taulun eteen voivat pysähtyä vaikkapa raskaat-ajoneuvot.
Taulu tullaan myös valaisemaan. Opastaulun toteutus on osa Mäntsälän portin ympäristöprojektia, jossa ovat mukana
alueen yrittäjät, Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
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ISOLE e OLENA, Chianti Classico 2002 Mäntsälän kunnan nimikkoviiniksi
11.06.2004
Mäntsälän kunnan nimikkoviiniksi valittiin Isole e Olenan Chianti Classico 2002 punaviini.
Kunnan viiniä olivat valitsemassa Hirvihaaran kartanon viinikellarissa Mäntsälän kunnan uutisointiin erikoistuneet
toimittajat Etelä-Suomen Sanomista, Helsingin Sanomista, Mäntsälä lehdestä, Mäntsälän Uutisista, STT:stä ja Yle
Radio Itä-Uusimaasta.
Isole e Olenan Chianti Classico soveltuu usealle ruokalajille ja toimittajat pitivät sen leveästä ja hieman vaniljamaisesta
mausta. Viiniä luonnehdittiin myös lempeäksi, houkuttelevaksi ja hieman vihjailevaksi. Toimittajat erittelivät mausta
myös kumia ja nahkaa. Junamaisuus häivähti maussa.
Mäntsälän nimikkoviiniä etsittiin hauskan kesäisissä tunnelmissa viini-asiatuntija Mikko Turusen johdolla.

Mäntsäläläiset tutustuivat hallinnointijärjestelmiin
30.06.2004
Mäntsälän kunnan ystävyyskunnassa Varassa Ruotsissa järjestettiin 2.5.-4.5.2004 kolmipäiväinen hallintokonferenssi,
jossa tutustuttiin eri Euroopan maiden kunnallisiin päätöksentekojärjestelmiin. Erityisesti omaa kunnallista
päätöksentekojärjestelmäänsä esittelivät Ramso Tanskasta, Vara Ruotsista, Marjamaa Virosta ja Mäntsälä Suomen osalta.
Päätöksentekojärjestelmät muista EU-maista käytiin läpi maanantaiaamupäivällä.
Tavoitteena oli uusien ideoiden saaminen ja päätöksentekojärjestelmien parantaminen. Varan kunta oli saanut
kokousosallistujien luento- ja matkakustannuksiin EU-rahoituksen, koska mukana oli uutta jäsenvaltiota edustamassa
Marjamaan kunta Virosta.
Mäntsälän kunnanhallituksen jäsen Hanna Torvasti piti päiviä antoisina. -Minulle jäi konferenssista päällimmäiseksi
mieleen se, että kaikilla mailla on joitakin ongelmia alueellisten toimintojen kanssa. Oli erittäin mielenkiintoista
tutustua miten eri EU maissa ja etenkin konferenssin osallistuja maissa asiat hoidetaan. Mutta huomattavaa oli se, että
vaikka asiat on järjestetty eri maissa eri tavalla, kaikilla on ongelmia aluehallinnon kanssa, toteaa Torvasti.
Poliittisten päättäjien määrä vaihteli suuresti eri kunnissa ja maissa. Lähes kymmenentuhannen asukkaan Ramson
kunnassa Tanskassa on politiikkoja yhteensä hallinnossa ja lautakunnissa vain 15. Ruotsin ja Suomen systeemeissä
päästään lautakuntien jäsenet mukaan laskettuna useaan sataan. Tämä asia keskusteluttikin osanottajia. Toimiiko
kunnallinen demokratia näin pienellä päättäjäjoukolla? Asiantuntemusta varmaan kertyy ramsoläisille
tanskalaispoliitikoille runsaasti.
Ruotsissa on myös päätoiminen kunnanhallituksen puheenjohtaja eli kahden kunnanjohtajan käytäntö. Malli tuntuu
ainakin Varassa toimivan hyvin ja tehokkaasti. - Ehkä palkallinen kunnanhallituksen puheenjohtajuus voisi olla
harkinnan arvoinen asia – Suomen lainsäädäntöhän sen sallii, pohtii kunnanhallituksen jäsen Markku Laine.
Varan siisteys luo hyvää kuntakuvaa
-Se mitä meillä mäntsäläläisillä on opittavaa Varan kunnasta on yleinen viihtyisyys ja katujen, pihojen ja ympäristön
kunnossapito. Se ei ole meillä Mäntsälässä kunnolla hoidettu kunnan eikä yksityisten puolesta. Meidän pitäisi kuntana
ehkä ottaa järeämpiä keinoja käyttöön yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi ja siten saisimme kuntaan myös hyviä
veromaksajia, yrityksiä sekä matkailijoita ja yleinen kuntakuva kohentuisi kovan rakentamisen ohella, painottaa
Torvasti Varan kokemuksia.
Markku Laine on samoilla linjoilla. - Oppimista meillä olisi varmaan ainakin kuntakeskuksen siistiydestä. Eipä siellä
tosin paljon uutta rakenneta, mutta vanhat ja käytössä olevat rakennukset pidetään kunnossa, toteaa Laine.
Kaavoituspäällikkö Merja Vikman-Kanerva ja markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho ehtivät tutustua myös paikalliseen
yritystoimintaan. Käynti Bendersin kattotiilitehtaalla innosti. - Toiminta on tehokasta ja ympäristöasiat hoidettu hyvin,
kertoo Jyrki Teeriaho. Benders toimii myös Mäntsälässä, jossa sillä on Suomen myyntikonttori ja varasto.
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Varan hallintokonferenssiin osallistuivat kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Hans Kanerva, kunnanhallituksen
jäsenet Markku Laine ja Hanna Torvasti sekä kunnan kaavoituspäällikkö Merja Vikman-Kanerva sekä Mäntsälän
Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Mäntsälän delegaatiota johti Hans Kanerva ja Suomen
hallintomenettelyistä luennoi Merja Vikman-Kanerva.
Kuvateksti: Varan kuntakeskus on rakennettu ruutukaavan mukaan ja keskustassa asuu n. 8000 ihmistä. Koko kunnassa
asukkaita on reilut 16.000.

Yritykset lisääntyvät Mäntsälässä
21.07.2004
Uusien yritysten syntyminen Mäntsälässä on vilkasta. Ensimmäisen puolenvuoden aikana on Mäntsälään perustettu
peräti 53 uutta yritystä. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 43.
Eniten Mäntsälässä on perustettu toiminimiä – 34 kpl, toiseksi suosituin yhtiömuoto on osakeyhtiö, joita kirjattiin 14.
Avoimia yhtiöitä tuli kaksi ja yksi kommandiittiyhtiö.
Uudet yritykset Mäntsälässä keskittyvät palveluihin ja rakentamiseen. Toimialakirjo on kuitenkin melkoinen. Mäntsälän
Yrityskehitys Oy:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho pitää kasvua odotettuna kehityksenä, koska kunnan asukasluku
on kovassa kasvussa ja uusi rakenteilla oleva oikorata on vireyttänyt elinkeinoelämää jo ennakkoon voimakkaasti.

Amerikkalaiset pyöräilevät ja kävelevät Mäntsälässä
23.07.200
Amerikkalaiset risteilyturistit pyöräilevät ja kävelevät Mäntsälän maisemissa ensi kertaa tänä kesänä. Mäntsälän
matkailu on tehnyt merkittävän harppauksen eteenpäin saadessaan kansainvälisiä risteilymatkustajia vieraakseen.
Risteilijät saapuvat aamuisin Helsingin satamiin, josta bussit vievät matkailijoita tutustumaan Helsingin ja Porvoon
kohteisiin. Tämän kesän uutuus turistien maapalveluista vastaavalla matkatoimisto Long Special Servicellä on Mäntsälä.
Mäntsälää tarjotaan liikunnallisille turisteille.
Pyöräilijät ja kävelijät tutustuvat ensiksi koillisväylän löytäjän Adolf Erik Nordenskiöldin lapsuudenkotiin Alikartanoon,
josta pyöräillään noin 10 kilometriä Hirvihaaraan. Hirvihaaran kartanossa nautitaan iltapäiväkahvit ja kartanossa voi
halutessa käydä myös suihkussa tai pulahtaa uimaan Mustijokeen.
Kävelyn vallinneet amerikkalaiset suuntaavat Alikartanosta Horsmankallioille, joilta avautuu viljava uusmaalainen
maalaismaisema. Myös kävelijät nauttivat lopuksi iltapäiväkahvit Hirvihaaran kartanossa.
- Palaute Mäntsälään toteutusta neljästä retkestä on ollut hyvä. Jopa säät ovat suosineet retkiä. Yhtään negatiivista
palautetta emme ole saaneet, kertoo kohdepäällikkö Kimmo Nikkinen Long Special Service Ltd Oy:stä.
Mäntsälän pyöräily- ja kävelyretkistä vastaa Vega Adventuren Antti Tähkäpää. Taustaorganisaationa on Mäntsälän
matkailuyrittäjien yrittäjäyhdistys Mäntsälä-Pornainen kulttuurimatkailu ry.. Kesä 2004 on mäntsäläläisille alan
matkailuyrittäjille etsikkoaikaa. Nyt on takanapäin neljän matkan kokemukset ja loppukesästä tuntumaa amerikkalaisten
retkeilytoiveisiin karttuu lisää. Jos matkailutuotteet toimivat, ensi kesänä on tulossa paikkakunnalle useimpia ryhmiä.
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Muuttotulva Mäntsälässä
27.07.2004
Mäntsälä on Suomen nopeimmin kasvavia kuntia. Uudellamaalla asukasluku kasvaa ainoastaan Kirkkonummella
Mäntsälää nopeammin. Suomen suurimmat kasvuluvut ovat Oulun ympäristökunnissa.
Mäntsälään on alkuvuodesta 2004 muuttanut jo 270 uutta ihmistä. Luku on sama kuin koko vuoden 2003
nettomuuttoluku. Kunnalle väestönkasvu tarkoittaa investointeja: kouluja ja päiväkoteja tulee rakentaa lisää ja
olemassaolevia laajentaa. Elinkeinoelämä voi muuttovoittoisessa Mäntsälässä hyvin. Uusia yrityksiä palvelualoille ja
rakentamiseen on perustettu runsaasti.
Mäntsäläläisiä on nyt 17743 henkeä. Kesäkuun kasvu oli 76 uutta mäntsäläläistä.

Superfast varustamo tuo saksalaisia uudenvuoden viettoon Hirvihaaraan
28.07.2004
Rostockin ja Hangon välillä liikennöivä Superfast varustamo tuo saksalaisia vastaanottamaan uuttavuotta Hirvihaaran
kartanoon Mäntsälään. Kysymyksessä on jo toinen kerta kun kreikkalaisomistuksessa oleva Superfast on yhdistänyt
uudenvuoden pakettiinsa Hirvihaaran kartanon.
Vieraita emännöi kartanon rouva sillä onhan matkapaketin nimi ”Neujahr bei der Gutsherrin”. Saksalaisvieraat yöpyvät
Hirvihaarassa ja nauttivat kahtena iltana useamman ruokalajin illallisen. Myös iltaohjelmaa on saksalaisille järjestetty.
Hirvihaaran matkailupaketti laivamatkoineen maksaa 678 euroa.
Lähde: Das Kurzreisenmagazin, September 2004 bis Mai 2005, Superfast Ferries, Lübeck

Gert Norell: Suomalaiset kunnat toimivat ruotsalaisia tehokkaammin: Suomessa
tehdään - ei vain puhuta
05.08.2004
Varan kunnanjohtaja vierailulla Mäntsäläss
Ruotsalaisen ystävyyskunnan Varan kunnanjohtaja Gert Norell pistäytyi Mäntsälässä keskiviikkona. - Keskusta on
muuttunut edukseen sitten viime käynnin pari vuotta sitten, hän kehui näkymää Keskustiellä. - Mäntsälä on hyvinvoiva
kunta, jolla on varaa satsata ympäristöön.
Kuntien välinen yhteistyö on jo vakiintunutta, varsinkin koulut tekevät tiivistä yhteistyötä.
Rakennusalan ammattioppilaitoksilla on säännöllistä vaihtotoimintaa. Norell kertoi keskustelleensa keväällä Mäntsälän
ammattiopistossa käyneiden opettajien kanssa. Opettajien mielestä myös Varassa pitäisi ottaa käyttöön suomalainen
käytäntö, jonka mukaan oppilaitos saa kunnalta tontin ja rakentaa myytäväksi omakotitalon alusta lähtien oppilastyönä.
Norellin mukaan näin ruvetaankin tekemään.
Muita yhteistyöalueita ovat ympäristökysymykset, kaavoitus ja hallinto.
- Suomalaiset kunnat toimivat tehokkaammin, Norell sanoi. - Teillä ei puhuta niin paljon, vaan tehdään.
Kuvateksti: Varan kunnanjohtaja Gert Norell ja vaimonsa Karin Alfredsson tutustuivat jalan Mäntsälän uudistettuun
kuntakeskukseen ja Anttilan omakotitaloalueeseen. Myös oikoratatyömaalla vierailtiin.
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MÄNTSÄLÄLÄISET YRITTÄJÄT LOIVAT LAPIN SEURASAAREEN
15.08.2004
Matkailu- ja elämysteollisuusyritysten verkostoituminen onnistunut
MÄNTSÄLÄLÄISET YRITTÄJÄT LOIVAT LAPIN SEURASAAREEN
Paikkakuntamme yrittäjät isännöivät ja emännöivät kahta yli sadan henkilön ryhmää toissa viikolla Seurasaaressa
Helsingissä. Kysymyksessä oli Matkailun Edistämiskeskuksen eli MEKin vieraat suuresta saksalaisesta
matkatoimistoketjusta. Matkailun ammattilaisille esiteltiin Suomea ja tiiviin aikataulun takia Lappi loihdittiin
Seurasaareen.
Päävastuun järjestelyistä sai Jari Kupiaisen Sensaatio Oy. Viitteellisen Lapin Seurasaareen loihtivat Sensaation kanssa
Juhlapalvelu Jubilantin Sisko Mulari, Vega Adventuren Antti Tähkäpää, Weckman Komppanian Kari Weckman ja
Kalevi Vainio.
Yhteistyö sujui erinomaisesti. – Kaikki meni nappiin. Tämä on hyvä esimerkki onnistuneesta verkostoitumisesta
yhdistettynä mäntsäläläiseen osaamiseen, toteaa yrittäjä Jari Kupiainen Sensaatio Oy:stä.

CRYSTAL SYMPHONY TOI TURISTIT SEPÄNMÄELLE, JEWEL OF THE
SEAS PYÖRÄILIJÄT JA KÄVELIJÄT NUMMISIIN
16.08.2004
Viikonloppuna Mäntsälässä retkeili peräti kolme kansainvälistä ryhmää. Loistoristeilijät Crystal Symphony ja Jewel of
the Seas kiinnittyivät Helsingin Hernesaareen, josta retkibussit suuntasivat myös Mäntsälään.
Pyöräilijät polkivat Alikartanosta Nummisista Hirvihaaraan ja kävelijät kiipesivät Horsmankalliolle. Suurin ryhmä eli
23 henkeä saapui Sepänmäelle, jossa he tutustuivat museoon ja käsityönäytöksiin. Amerikkalaiset innostuivat myös
tanhuesityksistä ja osallistuivat vierailun lopussa tanssimiseen itsekin.
Pyöräily- ja kävelyryhmiä on käynyt Mäntsälässä jo aiemminkin, mutta Mäntsälän kunnan omistamaan Sepänmäen
käsityöläismuseoon risteilymatkustajat tutustuivat ensikertaa. Heinäkuussa remontin jälkeen avautunut Sepänmäen
museo on varautunut myös risteilymatkustajien palveluun kesällä 2005.
Päävastuun amerikkalaisvieraista kantoi Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu ry.:n projektipäällikkö Antti Tähkäpää
Vega Adventuresta.
Kuvateksti:
Museoamanuenssi Sirkku Mäkelältä kyseltiin Sepänmäen ryytimaasta. Salvian salat kiinnostivat.
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Eteläsuomalainen osakunta vieraili Mäntsälässä
18.08.2004
Joukko aktiivisia, parhaassa opiskeluiässä olevia Helsingin yliopiston opiskelijoita vieraili lauantaina Mäntsälässä.
Lähes 50 osakuntalaista vieraili ensin Mäntsälän kunnantalolla, josta matka jatkui sankarihaudoille. Uusmaalaisten
laulu kaikui komeasti Kirkonmäellä seppeleenlaskun yhteydessä.
Opiskelijat tutustuivat myös Saaren kartanoon, jossa toimii Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta.
Eteläsuomalainen osakunta yöpyi Mäntsälän kunnan omistamassa Herman Onkimaan kurssikeskuksessa. Lounas
nautittiin Hirsibaarissa.
Mäntsälän yrityselämä kiinnosti
Kunnan talolla opiskelijoiden lukuisiin kysymyksiin vastaili markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän
Yrityskehityksestä. Paikallinen yrityselämä kiinnosti ja akateemisesti koulutettujen työsaantimahdollisuudet
Mäntsälässä. Alkavien tietotekniikkayritysten sijaintivaihtoehdoista heitettiin myös kysymyksiä. Teeriaho kertoi
Apposen yritystaloideasta kuulijakunnalle. Ryhmän teekkariopiskelijat kysyivät myös kunnantalon painoa, johon
markkinointipäällikkö ei osannut vastata.
Kuvateksti: Keski-iältään 23 -vuotiaat opiskelijat tutustuivat Mäntsälään osakunnan kuraattorin Anton Eskolan ja
opiskelija Tuomas Wäreen johdolla.

Tasainen kasvu jatkuu
18.08.2004
Heinäkuun tilastoluvut kertovat tuttua väestönkasvua Mäntsälässä. Asukkaita on nyt 17774. Heinäkuun syntyvyys oli
hyvä. Uusia vauvoja syntyi 23. Kuolleisuus oli pieni. Neljä mäntsäläläistä siunattiin.
Tulomuutto oli 82 ja lähtömuutto 69.
Vuoden alusta Mäntsälän väestö on lisääntynyt 301 henkeä (nettoluku). Tulomuuttoa on ollut 733 henkilön verran ja
lähtijöitä on 550.

TÄYSI TOUHU PÄÄLLÄ
23.08.2004
Kaivinkoneet jylläävät Linnalan ja Veturin työpaikka-alueilla helteiden keskellä. Kesälahden Maansiirron Etelä-Suomen
tukipistettä pohjustaa massiivinen kaivinkone Veturin työpaikka-alueella ja rekat kuljettavat maa-ainesta. Myös
Peltineloset hallin pohjatyöt ovat Veturissa käynnissä ja naapurissa oleva Hollolan rakennuspisteen halli on
valmistumassa.
Linnalan alueella on juuri aloitettu Maskun Kalustetalon pohjatyöt. Maskun kalustemyymälä näkyy valmistuttuaan
erinomaisesti moottoritielle. AMJ-rakennuksen vuokrattavaksi tarkoitettu teollisuusrakennus alkaa Linnalassa olla jo
harjassa.
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Kuvateksti: Kesälahden Maansiirto Oy on rakentamassa Etelä-Suomen tukikohtaansa Veturin alueella Mäntsälään.

Benders lahjoitti reput ekaluokkalaisille
23.08.2004
Veturin työpaikka-alueella toimiva Benders Kattotiili Oy lahjoitti kaikille Mäntsälän ekaluokkalaisille koulureput.
Koulureppuja jaettiin noin 260 ja ne kävi ekaluokkalaisille antamassa Suomen Benders-myynnistä vastaava HannuPekka Hurtig. -On teillä hienoja kouluja Mäntsälässä, kommentoi Hurtig.
Benders Kattotiili Oy on Benders Takpanneindustri AB:n suomalainen tytäryhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee
Mäntsälässä. Benders on Ruotsin suurin kattotiilien valmistaja. Yhtiön pääkonttori sijaitse Edsvärassa Varassa, joka on
Mäntsälän ystävyyskunta.

KUVANVEISTÄJÄ JYRKI KORHONEN TYÖSTÄÄ KIVEÄ
LILJENDALISSA MÄNTSÄLÄSSÄ
08.09.2004
Kuvanveistäjä Jyrki Korhonen ja Jari Jokiaho ostivat Mäntsälän kunnalta pari vuotta sitten teollisuustontin Liljendalin
työpaikka-alueelta. Jyrki Korhonen on aloittanut kuvanveiston kesän lopulla toimitiloissaan. Työn alla on veistoksia
Taivassalon graniitista ja Kurun harmaasta. Korhonen harkitsee myös Mäntsälän oman kiven, Mäntsälän punaisen
Aurora graniitin (migmatiitti) käyttöä.
Jyrki Korhonen ja Jari Jokiaho valmistautuvat ensi kesänä Italian Ventimliassa avattavaan taidenäyttelyynsä. Ventimlia
sijaitsee Ligurian rannikolla lähellä Monacoa. Korhonen on erittäin tyytyväinen tonttinsa ja Liljendalin alueeseen, jossa
on ideaali työskennellä. Kuvanveistäjä Eila Leonoff on myös aloittanut työnsä Korhosen ja Jokiahon tontilla ja lisää
taiteilijoita on mahdollisesti tulossa.

YRITTÄJYYS MÄNTSÄLÄN KUNNASSA SEMINAARI TO 16.9.2004
10.09.2004
Mäntsälän Yrittäjät ry järjestää yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n ja Mäntsälän kunnan kanssa seminaarin
Yrittäjyys Mäntsälän kunnassa
Aika: Torstaina 16.9.2004 klo 18.30 – 21.30
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja 4, Mäntsälä
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Ohjelma:
-Tervetuloa
Puheenjohtaja Jarmo Mäkeläinen, Mäntsälän yrittäjät ry
-Pk- ja mikroyritysten verotusten muutoksia.
Johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät ry.
-Elinkeinotoimen näkymät kunnassa
Toimitusjohtaja Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys
-Yrittäjien valtakunnallinen kysely kotikuntiensa elinkeinopolitiikasta
Varapuheenjohtaja Eero Kokko, Mäntsälän yrittäjät ry
-Mäntsälän kunnanvaltuutettujen ja Mäntsälän yrittäjien kyselyiden tulosten esittely
Varapuheenjohtaja Eero Kokko, Mäntsälän yrittäjät ry
-Kunnan kommenttipuheenvuoro
Kunnanjohtaja Esko Kairesalo, Mäntsälän kunta
-Puolueiden kommenttipuheenvuorot
-Keskustelu
-Loppuyhteenveto Miten tästä eteenpäin?
Kunnanjohtaja Esko Kairesalo, Mäntsälän kunta

Maine syntyy kohtaamisissa
13.09.2004
KUNNAN MAINE SYNTYY KOHTAAMISISSA
Kuntien maine syntyy ihmisten välisissä kohtaamisissa. Mainetta muodostavat kaikki kunnan toimijat virkamiehistä
poliitikkoihin, asukkaita unohtamatta. Maineen pitää vastata todellisuutta, vaikka ihmisillä on erilaisia mielikuvia
samasta kunnasta.
Maine luo vetovoimaa ja maailma on täynnä vetovoimaisia organisaatioita. Kunnalle on tärkeää, että se pääsee
valintatilanteissa ensimmäiseen varteenotettavien kuntien joukkoon kun asiakas tekee ratkaisuja, vaikkapa
asuinpaikkaansa valitessaan tai miettiessään yritystoiminnan aloittamista. Hyvä maine tuo kunnan näkyville ja asiakas
ottaa hyvämaineisen yhteisöön helpommin yhteyttä.
-Maine on ennen kaikkea elinkeinopolitiikan väline, toteaa tutkija, FT, Topiantti Äikäs Oulun yliopistosta. – Hyvä
maine antaa tiettyjä työkaluja elinkeinotoimijoille, mutta maine koskee koko organisaatiota. Tällä hetkellä kuntien
asenneilmasto on paineen alla. Alueellinen yhteistyö on vaativaa, mutta yhteistyö on alueen sisäistä kilpailua
voimakkaampi, miettii Äikäs. – Ei ole samantekevää miltä rakennettu ympäristö näyttää. Ympäristökuva on yksi
tärkeämpiä maineen muodostajia ja siksi ympäristö- ja kaavoitusasiat ovat kuntien maineen muodostamisessa tärkeitä.
Muistettava myös on ettei maineen hallinta ole vain viestintä- ja markkinointiväen juttu, muistuttaa Topiantti Äikäs.
Johtaminen on avain hyvään maineeseen
Suomessa on vähän yrityksiä, jotka ovat ottaneet maineen johtamisen välineeksi. Kunnissa on tehty ensimmäiset
mainetutkimukset eli orastavaa mielenkiintoa kuntapuolella on. Miten mainekeskustelu kunnissa siirtyy käytäntöön,
näkyy ehkä tämän vuosikymmenen lopulla. Johtaminen on maineen muodostumisessa keskeistä. Vaikkakin kuntien
mainetutkimuksissa ei kunnanjohtajalta edellytetä välttämättä karismaattista johtamista, on hyvä johtaminen myös avain
kunnan hyvään sisäiseen ja ulkoiseen maineeseen.
Kuntiin mainemittari
Kunnat ovat saaneet ison uuden työkalun maineen mittaamiseksi. Professori Pekka Aulan kehittämän mainemittarin
myös kuntiin sopivaksi ovat muokanneet Viestintätoimisto Pohjoisranta ja Suomen Kuntaliitto. Mukana on ollut myös
kuntien asiantuntijoita. Ensimmäiset mainemittaukset on toteutettu vuoden 2003 lopulla. Todella mielenkiintoiseksi
maineen mittaus kunnissa muodostuu kun päästään tekemään toinen maineen mittaus eli vertaamaan tuloksia ja
miettimään onko kehitystä tapahtunut.
Jyrki Teeriaho
markkinointipäällikkö
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Tikka jatkaa Yrityskehityksessä
20.09.2004
Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka jatkaa Mäntsälän Yrityskehityksen palveluksessa. Tikka
irtisanoi itsensä perjantaina 17.9.2004 Mäntsälän kunnan kansalaisopiston rehtorin toimesta, josta hän oli kahden
vuoden virkavapaalla. Työsuhde Mäntsälän kuntaa päättyy, mutta työ kunnan ja Mäntsälän Sähkön omistamassa
elinkeinoyhtiössä jatkuu normaalisti.
- Olen kokenut toimitusjohtajan työni mielekkääksi ja mielenkiintoiseksi. Tässä työssä näkee Mäntsälän voimakkaan
kehittymisen. Mäntsälä kasvaa kohisten. Meille tulee lisää yrityksiä ja olemassa olevat yrityksemme laajentavat.
Yhteistyö yrittäjien kanssa on ollut luovaa ja eteenpäin vievää. Kyllä tämä varsinainen näköalapaikka on, toteaa Pekka
Tikka.
Mäntsälän Yrityskehityksen muu henkilökunta: markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho, projektipäällikkö Tero Toiviainen
ja toimistosihteeri Sanna Haakana jatkavat normaalisti Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n palveluksessa.

MÄNTSÄLÄSSÄ VAIN VÄHÄN TYÖTTÖMIÄ
21.09.200
Työttömiä Mäntsälässä oli elokuun lopussa 5,6 %. Työttömyys on laskenut edellisestä kuukaudesta lähes prosentin
(0,9%). Mäntsälän työttömyysprosentti on reilusti alle Uudenmaan keskiarvon, joka on 7,9%. Koko maan prosenttiluku
on 10,7.
Mäntsälässä oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 479. Heistä naisia on 247 ja miehiä 232. Työttömistä
224 on yli 50 -vuotiaita ja vajaakuntoisia on 82.
Avoimia työpaikkoja oli 69 Mäntsälässä.
VÄESTÖNLISÄYS RAUHOITTUI ELOKUUSSA
Mäntsälän väestö lisääntyi elokuussakin, mutta huomattavasti vähemmän kuin aiempina kuukausina. Mäntsäläläisiä on
nyt 17793. Elokuun väestönlisäys on 19 henkeä ja se koostuu pääosin Mäntsälään syntyneistä vauvoista (syntyneet 23,
kuolleet 9, tulomuutto 138, lähtömuutto 134, maahanmuutto 4, maastamuutto 3).

SAARI - Mäntsälän kansainvälisin kylä
30.09.200
Mäntsälän kunnan pohjoisosassa sijaitseva Saaren kylä on varmaankin Mäntsälän kansainvälisin paikka. Saarella
sijaitsee Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Mäntsälän ammattiopisto. Molemmilla on runsaasti
kansainvälisiä yhteyksiä ja saarelaiset osallistuvat runsaasti kansainvälisiin tapahtumiin.
Juuri nyt Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on menossa ”IP6” –koulutus eli Veterinary public health and animal
welfare – the strength of European animal production. Osallistujia on 25 ja he tulevat yhdeksästä eri maasta ja 18 eri
yliopistosta. Opettajat ovat pääosin suomalaisia eläinlääketieteen asiantuntijoita, yksi opettaja on Italiasta. Kurssi alkoi
6.9. ja päättyy 17.9.2004.
Aiemmin tänä vuonna Saarella on pidetty sikojen hyvinvointia käsittelevä kurssi "Pig health and welfare II" Mari
Heinosen johdolla. Saarelle saapui kesäkuussa myös eläinlääketieteen johtavia asiantuntijoita USA:sta, Ruotsista,
Belgiasta, Hollannista ja Saksasta valmistelemaan marraskuussa pidettävää eläinlääkäreiden erikoistumistenttiä
"Diplomate". Toimikunnan puheenjohtajana toimi dosentti Olli Peltoniemi ja hevosasiantuntijana professori Terttu
Katila.
Saaren eläinlääketieteilijät kysyttyjä vastaväittäjiä ja luennoitsijoita
Professori Terttu Katila matkustaa syyskuussa Utrechtiin, Alankomaihin, missä hän toimii väitöskomitean jäsenenä ja
pitää tiedekunnassa luennon. Lokakuussa Katila edustaa Suomea eläinlääkärikoulutusta koordinoivassa toimikunnassa
NKV:ssä.
Professori Magnus Andersson oli vastaväittäjänä Tartossa oriiden sperman tuotannosta ja laadusta kesäkuussa ja
professori Satu Pyörälä toimi Uppsalassa vastaväittäjänä naudan utaretulehduksista.
Nautaterveydenhuoltoon erikoistunut kliininen opettaja Kristiina Dredge on syyskuussa kansainvälisessä SAFO
kokouksessa Puolassa. Ja samaisessa luomuviljelyä ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta käsittelevässä
projektissa hän on vieraillut tiedekunnan edustajana Witzenhausenissa Saksassa.
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Dosentti Olli Peltoniemi oli Hampurissa puheenjohtajana keskikesällä pidetyssä sikojen lisääntymissektio kongressissa,
jossa myös Mari Heinosella oli puheenvuoro. Terttu Katila toimi vastaavasti puheenjohtajana elokuussa Brasilian Porto
Segurossa hevossektioista.
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kansainvälisyyslista tältä vuodelta on pitkä ja se täydentyy jatkuvasti. Mäntsälässä
voidaan olla ylpeitä eläinlääketieteen osaamisesta ja kansainvälisestä arvostuksesta.

Mäntsälän kunta toivoo hevossairaalaa Saarelle
12.10.2004
Mäntsälän kunta pitää hevoseläinlääkärikoulutuksen turvaamista Suomessa välttämättömänä. Mäntsälän kunta toivoo
hevossairaalan sijaintipaikkakunnan uudelleen arviointia, koska hevossairaalan rakentaminen Helsingin yliopiston
Saaren yksikön yhteyteen saattaisi alentaa rakentamiskustannuksia.
Helsingin yliopiston kliinisen eläinlääketieteen laitoksen hevossairaalaa on suunniteltu rakennettavaksi Helsingin
Viikkiin. Opetusministeriön määrärahaleikkausten takia hevossairaala hanke on vaarassa. Pahimmassa tapauksessa
maassamme ei pystytä toteuttamaan hevoseläinlääkärikoulutusta.
Mäntsälän kunta perustelee hankkeen toteutusta Saarelle seuraavasti:
-Saarella on käytössä jo opetustiloja, joita voidaan hyödyntää (mm. uudet paviljonki rakennukset)
-Saaren laboratorio pystyy tekemään perustutkimukset
-Hevosten lukumäärä 100 kilometrin säteellä Saarelta on n. 18.000 ja talleja on n. 3500
(vrt. Helsinki 10 000 hevosta ja 1800 tallia 100 km:n säteellä, Ypäjää 14 000 hevosta, 2500 tallia.
-Yliopiston ja Mäntsälän ammattiopiston toiminnot tuovat synergiaetuja.
-Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Saaren yksikön ja Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän
Yrityskehitys Oy:n kehittämistoiminta eläinlääketieteen käytännön sovellutuksista on aktiivista.

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ TUTKII UUSIA KOHTEITA WLAN-VERKOLLEEN
15.10.200
KUUMA-komissio myönsi 10 000 euron rahoituksen WLAN-laajakaistaverkkohankkeeseen
MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ TUTKII UUSIA KOHTEITA WLAN-VERKOLLEEN
KUUMA-komissio myönsi WLAN laajakaistaverkkohankkeeseen 10 000 euron hankerahoituksen kokouksessaan
14.9.2004. Hanketta hallinnoi Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
Syyskuun lopulla alkavan projektin tarkoituksena on saada Keski-Uudenmaan KUUMA kunnat mukaan WLAN
laajakaistatoimintaan. Mäntsälän Sähkö hakee uusia ns. HotSpot-kohteita, joissa hyödynnetään WLAN-teknologiaa.
HotSpot-pisteitä voivat olla kauppakeskukset, pääradan ja uuden oikoradan asemat, linja-autoasemat, julkiset tilat, torit,
huoltoasemat, ravintolat ja kahvilat sekä suurten että keskisuurten yritysten toimitilat.
Tavoitteena on luoda koko Keski-Uudenmaan kattava HotSpot-verkosto. Markkinoille tulevat uudet taskukokoiset
tietokoneet ja WLAN-yhteyden sisältävät puhelimet mahdollistavat verkon käytön nykyistä laajemmin ja
innovatiivisemmin. Valmistuessaan verkko on osa koko maan kattavaa mobiilia Zonet-laajakaistaverkkoa.

Keskivahvoja yrityksiä Mäntsälässä
15.10.2004
Hyvin ja huonosti voivat yritykset eli Dun & Bradstreet analyysin mukaan huonosti voivia yrityksiä Mäntsälässä on
ainoastaan 3,60 prosenttia koko yrityskannasta (49 yritystä). Vihdissä on Uudenmaan korkein huonosti voivien yritysten
luku eli 7,93% ja naapurikunnassa Järvenpäässä heikosti menestyviä on 7,07%.
Korkeimpaan AAA-ryhmään Mäntsälässä kuuluu 29 yritystä eli vain 2,13 prosenttia yrityskannasta. Parhaita yrityksiä
on eniten Tuusulassa 5,16 %.
Mäntsälän yrityskanta on 1359 yritystä ja suurin osa niistä kuuluu keskivahvoihin yrityksiin. Analyysi on suuntaaantava, korostetaan Mäntsälän Yrityskehityksestä.
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TYÖHYVINVOINTIA MÄNTSÄLÄSSÄ
30.10.2004
Mäntsälän Yrityskehitys käynnistää työhyvinvointiprojektin mäntsäläläisille pienyrityksille. Työministeriö on
myöntänyt Työelämän kehittämisohjelmasta lähes 200 000 euron rahoituksen. Mukaan kolmivuotiseen projektiin on
lähdössä 31 mäntsäläläistä yritystä.
Keskeistä projektissa on yritysten työterveyshuollon kehittäminen. Mäntsälän Yrityskehitys ja työterveyshuollon
palveluntarjoajat toimivat projektissa tiiviissä yhteistyössä. Yrityksen ongelmatilanteisiin pyritään etsimään ratkaisu
työhyvinvoinnin asiantuntijan johdolla. Yrityksen markkinointi, laatujärjestelmät, henkilöstöasiat, sukupolvenvaihdos
tai yritystoiminnan myynti ja työterveyshuoltoasiat monien muiden lisäksi nivoutuvat käytännössä yhteen – ratkaisu
yrittäjän työssä jaksamiseen saattaa löytyä vaikkapa markkinointiongelmien ratkaisemisesta.
- Työterveyshuolto on tärkeä kilpailutekijä yrityksille. Sen avulla yritys voi pitää kiinni osaajista ja hankkia uusia
voimia, kertoo työhyvinvointihankkeen projektisuunnitelman laatimisesta vastannut Sanna Haakana Mäntsälän
Yrityskehityksestä.
Hankkeeseen osallistuvat yritykset valittiin keväällä 2004 mäntsäläläisten yritysten kehittämiskartoitukseen vastanneista
yrityksistä. - Olemme iloisia täällä Yrityskehityksessä, että peräti 41 yritystä oli kiinnostunut yrittäjän oman työ- ja
toimintakyvyn kehittämisestä. Mukaan projektiin mahtuu alkuvaiheessa 31 mäntsäläläistä pk-yritystä, jatkaa Haakana.
Syksyllä alkavan projektin koordinaattorina toimii työterveyshoitaja Monica Sulopuisto Mäntsälän terveyskeskuksen
työterveyshuollosta. Muita yhteistyökumppaneita Yrityskehityksen lisäksi ovat Työterveyslaitos, Porvoon Seudun
Uusyrityskeskus sekä Fennia vakuutusryhmä.

MÄNTSÄLÄN PUUTARHAKONE ON VUODEN PIENKONEKAUPPIAS
02.11.2004
Mäntsälän Puutarhakone on valittu valtakunnalliseksi Vuoden pienkonekauppiaaksi. Palkinnon vastaanotti Mäntsälän
Puutarhakoneen yrittäjä Tuomo Liuksiala perjantaina (29.10.2004) Jyväskylässä. Palkinnon luovutti S.G. Nieminen
Oy:n osaston johtaja Jussi Heikkinen.
- Mäntsälän Puutarhakone sai vuosittain jaettavan S.G. Nieminen Oy:n Vuoden pienkonekauppias palkinnon, koska
yritys tunnetaan hyvästä ja ystävällisestä palvelusta ja Tuomo ja Eero Liuksialalla on vankka ammattitaito, kertoo
aluepäällikkö Antti Vepsäläinen S.G. Nieminen Oy:stä. - Pienkonekauppa ei ole tavallista vähittäiskauppaa. Siinä tulee
hallita tekninen osaaminen, huolto ja takuuasiat. Mäntsälän Puutarhakone osaa hoitaa kokonaisuuden tyylikkäästi. Myös
koneiden myynti on kasvanut merkittävästi Mäntsälässä, jatkaa Vepsäläinen.
Mäntsälän Puutarhakone toimii Mäntsälässä vanhassa Apposen kenkätehtaan kiinteistössä, mutta on rakentamassa uusia
nykyaikaisia toimitiloja Mäntsälän Portin alueelle. Muutto Maisalantielle Mäntsälän Portiin tapahtuu jo joulukuussa.
Uudet toimitilat mahdollistavat myös konekaupan kasvattamisen lisäksi taimimyynnin, joka on Mäntsälän
Puutarhakoneen uusi aluevaltaus.

PERIN KOMEE SIIVO
05.11.2004
Mäntsälän kunnan ympäristötoimi, Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Mäntsälän Yrittäjät ry. järjestävät mäntsäläläisille
yrityksille
”PERIN KOMEE SIIVO” –PIHAKILPAILUN
Nimi juontaa Mäntsälän murteesta ja sillä halutaan kertoa ettei ihan ryppyotsaisesti olla liikkeellä.
Kilpailuun ei yritysten tarvitse ilmoittautua sillä valintaraati kulkee Mäntsälässä silmätarkkana ja bongailee siistejä ja
mukavia yritysten piha-alueita kunnan kaikilla työpaikka-alueilla.
Kilpailun tarkoituksena on kannustaa yrityksiä toiminnassaan huomioimaan myös toimipaikan ympäristökuvalliset
seikat.
Erityisesti työryhmä kiinnittää huomiota ja antaa plussaa yrityksille, jotka:
-toimivat esimerkkinä tontin siisteydessä
-ovat muuttaneet tonttiaan myönteiseen suuntaan viimeisen vuoden aikana (lähtötaso kesä 2004).
Kilpailu ratkeaa syyskuun lopussa 2005 jolloin myös 1-2 parhaiten menestynyttä yritystä palkitaan. Valintaraati koostuu
Mäntsälän kunnan ympäristötoimen, Mäntsälän Yrittäjät ry.:n ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n edustajista. Tavoitteena
on "Komee ja siivo piha".
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Pääministeri Vanhanen: Työnantajat saavat työntekijänsä Mäntsälässä
kävelyetäisyydeltä
10.11.2004
Pääministeri Matti Vanhanen 9.11.20004 Mäntsälässä.
TYÖNANTAJAT SAAVAT TYÖNTEKIJÄNSÄ MÄNTSÄLÄSSÄ KÄVELYETÄISYYDELTÄ
Pääministeri Matti Vanhanen piti Mäntsälän työmatkoja Mäntsälässä toimivien yritysten kannalta ideaaleina.
Mäntsäläläiset yritykset saavat työvoimansa valtaosin kävelyetäisyyden päästä työpaikasta. Kaksi kolmasosaa
työntekijöistä asuu vain parin kilometrin päässä työpaikastaan. – Pääkaupunkiseudulla ei löydy yhtään vastaavaa kuntaa,
totesi pääministeri Vanhanen luennossaan Mäntsälän kunnantalolla tiistaina 9.11.2004 Helsingin kauppakamarin
KUUMA tulevaisuusseminaarissa.
Työvoiman alueellinen liikkuvuus saattaa pienentyä
Kuumakunnat Mäntsälä, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi ja Tuusula ovat kiinteä osa Helsingin metropolialuetta, mutta
toki KUUMA alueella on omat erityispiirteensä. Kilpailu työvoimasta kiristyy suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle.
Työvoiman kysyntä kasvaa koko maassa ja se saattaa myös pienentää työvoiman alueellista liikkuvuutta. Helsingin
kehyskuntiin on odotettavissa väestön kasvua, mutta suurten ikäluokkien käyttäytyminen ja mahdollinen työvoiman
liikkuvuuden väheneminen saattavat pienentää ennusteita, pohti pääministeri Vanhanen.
Ulkomaalaisten viihtyminen mietitytti myös pääministeriä. Ulkomaalaiset eivät oikein tunnu viihtyvän Suomessa, sillä
vain 10 % Suomessa opiskelevista ulkomaalaisista jää Suomeen. Se on kehno luku. Osaamispääomaa ei jää maahamme
vaikka Suomi maksaa koulutuksen. Tämä on suuri haaste Helsingin metropolille, totesi Vanhanen.

Yritysperustantaluvut hyviä Mäntsälässä
20.11.200
MÄNTSÄLÄÄN PERUSTETTU 78 UUTTA YRITYSTÄ ENSIMMÄISEN YHDEKSÄN KUUKAUDEN AIKANA
Mäntsälän yritysperustantaluvut näyttävät hyviltä. Syyskuun loppuun mennessä uusia yrityksiä on perustettu
Mäntsälään 78. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 63. Lakanneita yrityksiä oli 24 (vuotta aiemmin 29). Perustetuista
yrityksistä 51 oli toiminimiä, osakeyhtiöitä oli 18, kommandiittiyhtiöitä 4 ja avoimia yhtiöitä 3.
Porvoon Seudun Uusyrityskeskuksen alueella Mäntsälä on aktiivinen paikkakunta. Asiakaskäyntejä Uusyrityskeskuksen
toimitusjohtajalla Harri Karilla oli Mäntsälässä peräti 67 syyskuun loppuun mennessä (Askola 13, Myrskylä 13,
Pornainen 22, Porvoo 154, Pukkila 10, Sipoo 71).
Patentti- ja Rekisterihallituksen mukaan Mäntsälässä on 1385 yritystä. Luku ei sisällä asunto-osakeyhtiöitä.
Perustetut- ja lakanneet yritykset tilasto kertoo elinkeinoelämän aktiivisuuden suunnan, mutta on viitteellinen, koska
yhtiömuodon muutokset vaikuttavat lukuihin ja lakanneissa yrityksissä on mukana myös yritykset, jotka ovat
fuusioituneet toiseen yritykseen.

Oikoradan liityntäpysäköintiselvityksessä ehdotetaan opastetauluja
moottoritielle
03.12.2004
Muuttuvia tiedotustauluja ehdotetaan oikoradan liityntäpysäköinnin opastukseen moottoritielle ja myös alemmalle
tieverkolle ilmenee Liikenne- ja Viestintäministeriön julkaisemasta esiselvityksestä. Esiselvityksen esitteli erikoistutkija
Marja Rosenberg VTT:ltä Liikenne- ja viestintäministeriön HEILI liikenneseminaarissa Säätytalolla 1.12.2004.
Tiedotusjärjestelmän ensimmäinen vaihe ehdotetaan toteuttavaksi kun oikoradan junaliikenne käynnistyy. Tällöin
käytössä olisi internet-tiedotuspalvelu ja muuttuvat opasteet ja tiedotustaulut Lahden väylällä, kertoo Marja Rosenberg.
Häiriötilannetiedotus hoidettaisiin radiossa sekä opasteiden avulla.
Lähtötiedot opastejärjestelmään haettaisiin käytännössä Tiehallinnon liikenteen seurantajärjestelmistä ja tiesääjärjestelmistä sekä mahdollisesti toteuttavasta Lahdenväylän matka-ajanennustejärjestelmästä. Junaliikenteen seurantajärjestelmää käytetään myös hyväksi ja liityntäpysäköintilaitoksille ehdotetaan pysäköinnin seurantajärjestelmää.
Käytännössä moottoriteillä olisi selkeä opastetaulu, jossa kerrottaisiin matka-aika Helsinkiin junalla ja autolla.
Ratahallintokeskus on keskeisessä asemassa tiedotusjärjestelmän kehittämisessä. Tutkimuksen toimeksiantajina olivat
Ratahallintokeskuksen lisäksi Tiehallinto, Lahden, Keravan ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän kunta.
Henkilöautoliikenne vähenee junaliikenteen alkaessa noin kaksi prosenttia, laskee Marja Rosenberg.
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Mäntsälän Yrityskehitys muuttaa uusiin tiloihin
09.12.2004
Mäntsälän Yrityskehityksessä mapit ja paperit lentävät muuttolaatikoihin joulun välipäivinä. Muuttolaatikot siirtyvät
Kansalaisopiston talosta Sepäntielle. Tammikuun alusta koko Yrityskehityksen väki toimii Mäntsälän Sähkön tiloissa,
jonne on valmistunut uutta toimistotilaa.
Kansalaisopiston talossa henkilökunta on istunut eri puolilla taloa. Uusissa tiloissa Mäntsälän Yrityskehityksen kaikki
toimistotilat ovat vierekkäin, mikä helpottaa työskentelyä. Yhteistyö Mäntsälän Sähkön kanssa myös nopeutuu.
Mäntsälän Sähkö omistaa Yrityskehityksestä 30 prosenttia ja Mäntsälän kunta 70 prosenttia.
Mäntsälän Yrityskehityksen uusi osoite 1.1.2005 alkaen:
Mäntsälän Yrityskehitys Oy
Sepäntie 3
04600 Mäntsälä.
Puhelin – keskus – 019-689
toimitusjohtaja Pekka Tikka, p. 050-381
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho, p. 050-381
projektipäällikkö Tero Toiviainen, p. 044-521
toimistosihteeri Sanna Haakana, p. 050-383
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Väestö lisääntyi Mäntsälässä reilulla neljälläsadalla
21.01.2005
KAIKKI KUUKAUDET KASVUKUUKAUSI
Mäntsälän väestö lisääntyi vuoden 2004 aikana peräti 418 ihmisellä. Mäntsäläläisiä oli vuoden lopussa yhteensä 17891.
Vauvoja Mäntsälään syntyi 244, joka on parikymmentä vauvaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Poisnukkuneita oli 96.
Tulomuuttoa kuntaan oli 1274 ja lähtömuuttoa 1026. Maahanmuuttoluku Mäntsälän osalta oli 37 ja maastamuutto 15
Keskimäärin väki lisääntyi 35 uudella mäntsäläläisellä per kuukausi. Huippu kuukausi oli kesäkuu jolloin nettokasvu oli
76 henkilöä ja pienin lisäys oli syyskuun luku 16. Väestönkasvun prosenttiluku vuodelta 2004 on 2,4. Luvut perustuvat
ennakkotilastoon ja lopulliset tarkistuslaskennat saadaan parin kuukauden kuluessa.

Marjut Jokiselle mainetta yrityselämän tuntemuksesta
31.01.2005
Kartanomatkojen Marjut Jokinen testasi tietonsa paikallisesta yrityselämästä Mäntsälän Yrityskehityksen cocktailtilaisuudessa tiistai iltana. Onnetar joutui poimimaan arvontalaatikosta useita vääriä vastauksia ennen kuin Marjut
Jokisen täysin oikea vastaus osui onnettaren käteen.
Testissä kyseltiin uusia Mäntsälään sijoittautuvia yrityksiä ja mitä yritysalueita Mäntsälässä on. Kartanomatkojen
Jokinen sai palkinnoksi pullon maistuvaa punaviiniä.

Junankäyttötutkimus jaetaan koteihin tällä viikolla
28.02.2005
Kaikki taloudet Mäntsälässä saavat junankäyttötutkimuksen postilaatikkoihinsa viimeistään torstai aamuna.
Tutkimuksen virallinen nimi on ”Uusi junayhteys työ- ja vapaa-ajan matkoilla – kulkuvälinevalinnat”. Tutkimuksella
selvitetään työ- ja vapaa-ajanmatkustusta ja liityntäliikennetarpeita.
Tutkimuksen toteuttavat Mäntsälän kunta, Pukkilan kunta, VR Henkilöliikenne ja YTV. Kunnat ovat anoneet
tutkimukselle avusta Etelä-Suomen Lääninhallitukselta. Tutkimukseen toivotaan vastaavaan ensisijaisesti ne henkilöt
perheestä, jotka käyvät Mäntsälän ja Pukkilan ulkopuolella töissä. Lomakkeita voi palauttaa korkeintaan kaksi taloutta
kohden. - Tutkimuksen luotettavuuden takia ei ylimääräisiä lomakkeita voida valitettavasti jakaa, kertoo
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä. Vastausaikaa on 21. maaliskuuta saakka ja kyselyn
voi palauttaa kuntaan postitse samassa kuoressa kuin kyselylomake saapuikin. Vastaukset voi halutessaan jättää myös
Palvelupiste Vinkkiin tai kunnan postilaatikkoon.
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Tulevat junankäyttäjät voivat vaikuttaa
Mäntsälän kunnan ulkopuolella työssä käyvät voivat merkitä lomakkeisiin heidän kannaltaan parhaat junan lähtöajat
Mäntsälästä tai Haarajoelta sekä kotiinpaluussa toivottavat liikennöintiajat. Myös junaan liittyviä oheispalveluita voi
toivoa. Näitä voivat olla esimerkiksi kieltenopiskelu junassa, tietoliikenneyhteyksien käyttö ja lehtien lukumahdollisuus.
Mäntsälän kunnalle on erittäin tärkeä tieto millaisia liityntäliikennetarpeita mäntsäläläiset tulevalle asemalle toivovat.
Mikäli kukaan perheestä ei käy Mäntsälän tai Pukkilan kunnan ulkopuolella töissä, voi vastaaja täyttää vapaaajanmatkustus kysymykset. Vastaajien kesken arvotaan viisi VR Osakeyhtiön matkalahjakorttia, joiden arvo on 150
euroa per lahjakortti.
Junankäyttötutkimuksen toteutuksesta vastaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy.

Mäntsälässä ja Pukkilassa selvitetään tuleva junankäyttö
20.03.2005
Mäntsälän kunta käynnistää yhdessä VR Henkilöliikenteen ja Pukkilan kunnan kanssa tutkimuksen junan käytöstä työja vapaa-ajan matkoilla. Tutkimuksessa on mukana myös YTV (pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta). EteläSuomen Lääninhallitus tukee tutkimusta.
Käyttäjätutkimuksen tarkoituksena on selvittää nykyiset työmatkustustarpeet Mäntsälästä ja Pukkilasta
pääkaupunkiseudulle ja Lahteen. Tutkimus selvittää työmatkaliikennevirrat näiden paikkakuntien välillä ja edelleen
liityntäliikennetarpeet Mäntsälässä ja Pukkilassa sekä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi selvitetään millä kulkuneuvolla
työmatkat tällä hetkellä tehdään. Tutkimuksen tuloksena saadaan selvitettyä junan käyttäjien määrä ja heidän
tarvitsemansa liityntäliikenne tarpeet. Tutkimus antaa perustietoa lipputuotekehitykseen ja myös tietoa mäntsäläläisten
ja pukkilalaisten vapaa-ajan matkustuksesta.
Tutkimuksen koordinoi Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Tutkimus jaetaan mäntsäläläisiin ja pukkilalaisiin talouksiin
helmikuun lopulla. Vastaukset tulee palauttaa maaliskuun puoliväliin mennessä. Tutkimustulokset ovat valmiina
huhtikuun lopulla.

Neljännes Mäntsälän kotitalouksista vastasi junakyselyyn
05.04.2005
Junan käyttöön tulevilla työ- ja vapaa-ajan matkoilla tutkimukseen tuli yhteensä 3469 vastausta 2198 kotitaloudesta.
Jokaiseen talouteen jaettiin 2 vastauslomaketta. Tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui Mäntsälän osalta 24,7
prosenttia ja Pukkilan luku oli 19,2. Luvut on laskettu kotitalouksien määrästä.
Mäntsälästä vastauksia kertyi 3213, joista työmatkaajien osuus oli 48% ja tulevien vapaa-ajan matkustajien osuus 52%.
Pukkilalaiset lähettivät yhteensä 192 vastausta. Pukkilasta tulevaa oikorataa aikoo käyttää työmatkustukseen 110
ihmistä ja vapaa-ajan reissaajia on 82. Junankäytön yleisyyttä laskettaessa edellä mainitut luvut suhteutetaan kuntien
väkimäärään. Lopullinen analyysi saadaan valmiiksi toukokuun alussa. Analysoinnin hoitavat VTT:n Rakennus ja
yhdyskuntatekniikan osasto ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Tietokantoihin tutkimustuloksia on syötetty BT-Data Oy:ssä
ja Mäntsälän kunnassa.
Osallistujien kesken arvottiin myös viisi VR Osakeyhtiön lahjakorttia, joiden arvo on noin 150 euroa per kortti. Voittajat
ovat Riku Perttilä Torpinkylästä (Pukkila), Toni Karlsson Sääksjärveltä (Mäntsälä)ja Anne Leino, Tarja Ahde sekä
Maarit Laukkanen Mäntsälän kirkonkylältä.
Kuvateksti:
Arvonta suoritettiin uuden Kerava-Mäntsälä-Lahti oikoradan lähtöpaikkakunnalla Keravalla. Onnettarena toimi
Mäntsälässä asuva VR:n myyntivirkailija Pirjo Böök ja voittajat kirjasi Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
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PAMAUS - MÄNTSÄLÄ ON YLI 18000 ASUKKAAN KUNTA
14.04.2005
Mäntsälän 18.000 asukkaan raja pamahti rikki maaliskuun lopussa. Uusin väestötilasto kertoo mäntsäläläisiä olevan nyt
18002.
Mäntsälä on vahva muuttovoittokunta, jossa myös syntyvyys on suurta. Kasvuluvut koostuvat nettomuuttoluvusta ja
monista uusista mäntsäläläisistä vauvoista.
Paikkakunnalla kasvu näkyy runsaana rakentamisena ja päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan lisääntymisenä.
Mäntsälän Yrityskehitys myi myös muita Keski-Uudenmaan kuntia runsaammin yritystontteja (11 kpl 2004).
Mäntsälä elää suurta kasvun kautta
Mäntsälä elää tällä hetkellä ennen näkemättömän kasvun vaihetta. Mäntsälässä on kahden viimeisen vuoden aikana
kasvanut erityisesti päivittäistavarakauppa. Erikoistavarakauppa on päivittäistavarakaupan kasvun saatossa myös
lisääntynyt. Enää mäntsäläläisten ei tarvitse lähteä vaate- ja kenkäostoksille muualle.
Ensimmäinen juna liikennöi Mäntsälään 3.9.2006. Tuo päivä koittaa pian ja Mäntsälä kaavoittaa uusia asuin- ja
yritysalueita. - Harva kunta Suomessa elää näin suurta kasvun kautta kuin Mäntsälä. Oikoradan rakentaminen on aivan
ainutlaatuista, hehkuttaa Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka.
Lisätietoja:
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/75E10C93136AD64DC2256CE100335FAA?Opendocument
(viralliset maaliskuun luvut saapuvat kuntaan 21.4.05, nyt kerrotut luvut ennakkolukuja).

Uusi askarteluliike Mäntsälään
20.04.2005
Askartelu Tuikku Oy avaa uuden askartelualan erikoisliikkeen osoitteessa Keskustie 11 eli Nordean talossa Tapiola
yhtiön vieressä. Myymälävastaavaksi on nimitetty Anette Toivonen Mäntsälästä. Hän työskentelee tällä hetkellä
Askartelu Tuikun Tikkurilan myymälässä.
Askartelutuikun tuotevalikoima on monipuolinen. Liikkeestä löytyy aihioita styroxista, puusta ja paperimassasta.
Askarteluvärejä, huovutusmateriaaleja, hääkoristelutarvikkeita, muovailumassoja, sabluunoita, paperilankoja ja –naruja
ja monta muuta hyödyllistä tarviketta.
- Askartelu Tuikku on ollut aiemmin Sinooperi liike, mutta olemme irrottautuneet ketjusta. Mäntsälä on kasvava
paikkakunta, jossa on paljon lapsiperheitä. Siksi tulemme tänne, kertoo toimitusjohtaja Tapio Hoviaro. Liiketiloista on
Mäntsälässä pulaa, mutta löysimme ne Mäntsälän Yrityskehityksen avulla.. Liikkeen avaamme jo huhtikuun puolessa
välissä, jatkaa Hoviaro.

Kuvanveistäjät Jyrki Korhonen ja Jari Jokiaho Italian Ventimliassa
26.04.2005
Kuvanveistäjä Jyrki Korhonen ja Jari Jokiaho ostivat Mäntsälän kunnalta pari vuotta sitten teollisuustontin Liljendalin
työpaikka-alueelta. Jyrki Korhonen aloitti kuvanveiston kesällä 2004 Mäntsälässä. Työn alla on ollut veistoksia
Taivassalon graniitista ja Kurun harmaasta.
Nyt Jyrki Korhonen ja Jari Jokiaho valmistautuvat Ventimliassa avattavaan taidenäyttelyynsä. Ventimlia sijaitsee
Ligurian rannikolla lähellä Monacoa. Näyttely on avoinna 13.-22.5.2005 Il Museo Archelogico "Girolamo Rossi" Forte
dell`Annunziatassa (Via Verdi 41, Ventimlia).

Mikko Ojajärvi Mäntsälästä nimitettiin Liikenne- ja viestintäministeriön
infrastruktuuriyksikön päälliköksi
02.05.2005
Liikenne- ja viestintäministeriö muutti organisaatiotaan 1. toukokuuta alkaen. Uudistuksella vahvistetaan
liikennepolitiikan johtamista. Uusia liikennepolitiikan yksiköitä on kolme aiemman kahdeksan asemasta.
Infrastruktuuriyksikön päälliköksi nimitettiin Mäntsälässä asuva yli-insinööri Mikko Ojajärvi. Tehtäväkenttä liittyy
teiden ja ratojen ja muun liikenneväylästön suunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon sekä maankäytön ja liikenteen
ympäristökysymyksiin. Ojajärvi tunnetaan Mäntsälässä innokkaana joukkoliikenteen käyttäjänä. Ojajärven työmatkat
sujuvat Mäntsälästä Helsingin ministeriöön kätevästi ja nopeasti pikabusseissa.
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Liikennepalveluyksikön päälliköksi nimitettiin Juhani Tervala ja liikenneturvallisuusyksikön päällikkönä jatkaa Matti
Roine.

Mäntsälän työttömyys painui alle kuuden prosentin
24.05.2005
Mäntsälän työttömyysprosentti painui alle kuuden prosentin huhtikuussa. Työttömiä Mäntsälässä oli 503 eli prosentti on
5,8. Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta olivat työttömyyden osalta hieman synkempiä kun prosentti oli
huonoimmillaan tammikuussa 6,8. Parannusta on tullut pitkin kevättä ja Mäntsälä on edelleen työttömyydessä alle
Uudenmaan keskiarvon (7,6). Pääkaupunkiseudun luvut ovat myös Mäntsälää heikommat (Helsinki 8,8, Vantaa 7,7 ja
Espoo 6,2).
Työttömistä miehiä on 273, naisia 230. Yli vuoden työttöminä olleita on 123 ja työttömistämme yli 50 vuotiaita on lähes
puolet eli 233. Avoimia työpaikkoja on tilaston mukaan Mäntsälässä 61.

Yrittäjävalmennuskurssi päätökseen Mäntsälässä
26.05.2005
Mäntsälässä ovat uudet yrittäjät saaneet yritysvalmennusta peräti 10 iltana toukokuussa. Elinkeinoelämän
koulutuskeskuksen EKK:n järjestämällä kurssilla on 16 osallistujaa. Torstaina viimeisenä iltana kurssilla käsitellään
vielä ATK:ta, tarkistetaan liiketoimintasuunnitelmat ja perehdytään kannattavuuslaskelmiin. Ilta päättyy
todistustenjakoon. Illan opettajina ovat kurssin vastuuhenkilöt Jukka Vainio ja Harri Kari Porvoon Uusyrityskeskuksesta.
Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho on käynyt puhumassa kurssilaisille kaksi kertaa.
Ensin toimitiloista ja Mäntsälän ajankohtaisista asioista ja toisella luennolla käsiteltiin tunnettavuutta ja
tiedotusvälineyhteistyötä. - Olen iloinen yrittäjäkurssilaisten aktiivisuudesta. Ryhmä on pysynyt myös hyvin kasassa
toukokuun lämpimistä säistä huolimatta. Tiistain luennolla kurssilaiset kertoivat olevansa kovasti tyytyväisiä kurssiin ja
saaneensa moniin asioihin laajempaa tietämystä ja siten varmuutta toiminnalleen. Yrittäjävalmennuksia kannattaa
varmaan jatkaa tulevaisuudessakin Mäntsälässä, sanoo Jyrki Teeriaho.

MYK SIIRTYNYT KÄNNYKKÄAIKAAN
30.05.2005
MYK:n puhelinnumerot
Mäntsälän Yrityskehitys on siirtynyt täysin kännykkäpuhelimien käyttöön.
Mäntsälän Yrityskehityksen kaikki puhelinnumerot ovat ns. kännykkänumeroita. Vanhat lankapuhelinnumerot eivät
enää ole toiminnassa.
”Mykkiläiset” tavoittaa siis seuraavista numeroista:
toimitusjohtaja Pekka Tikka, 050-381
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho, 050-381
toimistosihteeri Sanna Haakana, 050-383
projektipäällikkö Teuvo Mäkelä, 044-521
Mäntsälän Yrityskehitys ei ole enää kunnan puhelinjärjestelmässä. Sähköpostiosoitteet Yrityskehityksessä toimivat
entiseen malliin eli etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Mäntsälän juna on mukava Sm4
31.05.2005
Syyskuussa 2006 mäntsäläläiset saavat oikoradan avautumisen myötä mukava junan Mäntsälän liikenteeseen. VR
Osakeyhtiö liikennöi taajamajunavuorot oikoradalla Sm4 tyyppisellä kaupunkijunalla. SM ”nelosessa” on monta
mukavuutta tuomaa seikkaa. Junaan on helppo nousta ja sieltä laskeutua, koska matalalattiaratkaisu tuo junan samaan
tasoon asemalaiturin kanssa. Junassa on myös ilmastointi, paikat lastenvaunuille ja polkupyörille. Sm4 –junan
suunnittelijat ovat huomioineet myös inva-ratkaisut. Pyörätuolipaikka ja inva-wc löytyvät yhdestä matalalattiaosastosta.
Junayksikön keskimmäiset osastot on varattu lemmikkien kanssa matkustaville.
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Mäntsälän asema hahmottuu
01.06.2005
Mäntsälän aseman kohdalla tehdään töitä jo kovasti. Sälinkään sillalta katsoessa voi jo hahmottaa mihin rata ja laiturit
ovat rakentumassa. Samoin kulkua tulevalle asemalle voi ennakoida. Sillalla on edelleen yksikaistainen liikenne ja valoohjaus. Rakennustyömaa saa monet mäntsäläläiset suuntaamaan iltakävelynsä Jurvalan ja Anttilan suuntaan.
Ensimmäiset junat liikennöivät radalla 3.9.2006.

Kirsi Ahonen remontoi Majatalo Myllynhengen
09.06.2005
MAJOITUSPALVELUT PARANEVAT MÄNTSÄLÄSSÄ
Yrittäjä Kirsi Ahoselle on tulossa työn täyteinen kesä. Kirsi Ahosen toukokuussa ostama entinen Matkatalli on
muuttumassa vauhdilla viihtyisäksi Majatalo Myllynhengeksi. Myllynhenki sijaitsee aivan Sälinkään kylän keskustassa
Sälinkään myllyn vieressä noin 12 kilometrin päässä Mäntsälän keskustasta. Ensitöikseen Ahonen on tilannut
huoneisiin uudet tekstiilit. Verhot vaihdetaan, päiväpeitteet uusitaan ja samoin lakanat ja pyyhkeet. Värit tulevat
olemaan ruskan kaikki sävyt eli keltaisesta oranssiin ja siitä ruskeaan.
Osa huoneista saa myös uuden maalipinnan. – Onneksi mieheni on rakennusalan ammattilainen. Muuten urakka olisi
aivan liian suuri, pohtii Ahonen. - Aloitamme kuitenkin ihan ensin takapihan terassista, jotta voimme näyttää
asiakkaillemme viehättävän ja vihreän puutarhan. Täällä on rauhallista istua ja lapsetkin voivat vaikka juosta nurmikolla.
Osa huonekaluista uusitaan myös ja ensi talvena alkaa kahvilatilojen uudistus.
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Majatalo Myllynhengen ei ole tarvinnut majoituspalveluja paljonkaan markkinoida. - Huoneet ovat olleet hyvin
varattuja, koska Mäntsälässä on runsaasti rakentamista ja meillä on viikolla asumassa monia oikoradalla tai muissa
työkohteissa työskenteleviä miehiä. Samoin pyöräilijät ja moottoripyöräilijät ovat alkaneet tehdä kesävarauksia, kertoo
Ahonen. Mutta häävieraita voisimme viikonloppuisin ottaa vastaan kun vieressä on suosittu häidenviettopaikka
Sälinkään kartano, sanoo Kirsi Ahonen.
Majatalo Myllynhengessä on yhteensä 7 huonetta. Yhden hengen huone maksaa 32-35 euroa ja kahden hengen huone
50-60 euroa. Osaan huoneista mahtuu majoittumaan myös perhe tai suurempi seurue. Miltei kaikissa huoneissa on oma
wc ja suihku. Huonevarustukseen kuuluu TV, jääkaappi, mikro ja kahvinkeitin. Majatalossa on myös sauna ja
takkahuone, joka toimii myös kokoustilana. Lisäksi talossa toimii parturi-kampaamo.
Koko talon remonttiin menee useampi vuosi, arvelee Ahonen. Huoneita uusitaan yksi kerrallaan, mutta kaikissa
huoneissa pyritään heti yleisilmeen kirkastamiseen.
Lisätietoja: yrittäjä Kirsi Ahonen, Majatalo Myllynhenki,
p. 019-6886381 tai 040 9137330, e-mail: kami.ahonen@charmifarmi.inet.fi

Suuri väestönkasvu Mäntsälässä toukokuussa
20.06.2005
Mäntsälän väestönlisäys oli toukokuussa ennätyksellinen. Väestön nettokasvu oli 77 ihmistä ja nyt mäntsäläläisiä on
18110 henkeä. Tulomuuttoa oli 145 ihmisen verran ja Mäntsälästä poismuuttaneita ainoastaan 78. Mäntsälään syntyi 24
uutta vauvaa ja mäntsäläläisiä kuoli 14. Alkuvuoden väestönlisäys Mäntsälässä on 211 henkeä (nettokasvuluku). Viime
vuoden vastaavaan aikaan Mäntsälän nettokasvu oli 193 henkeä.

Harri Pajula muutti yritystoimintansa takaisin Mäntsälään
23.06.2005
Yrittäjä Harri Pajula muutti yritystoimintansa takaisin Helsingin Lauttasaaresta Mäntsälään. Asiakkaista lähes 70
prosenttia oli Helsingissäkin mäntsäläläisiä yrityksiä. -Ei ollut mitään syytä jäädä sinne ja kun vielä saimme hyvät
liiketilat Keskustieltä torin vierestä, oli homma selvä, toteaa Pajula.
Yrityksen vanha nimi "Taitotarra" jää muuton myötä historiaan ja uusi nimi on ATP-TARRA Ky. Mukana yrityksessä on
myös Anja Pajula. Pajuloiden ATP-Tarra toimii elokuvateatterirakennuksessa. Yritys on erikoistunut digitaalipainotöihin
eli ATP-Tarrasta voi tilata esitteet, käynti-, posti-, kutsu- ja kiitoskortit, lomakkeet ja kirjekuoret, julisteet,
suurkuvatulosteet, tarrat ja etiketit, tarrateippaukset, banderollit, laminoinnit, graafisen suunnittelun, autoteippaukset,
opastusteippaukset ja ikkunateippaukset.

MÄNTSÄLÄSTÄ NOUSEE MONI JUNAAN
25.06.2005
Mäntsälän rautatieasemalta nousee junaan syksyllä 2006 noin 800 – 1500 matkustajaa päivässä. VTT:n erikoistutkija
Marja Rosenbergin analysoiman tutkimuksen mukaan Helsingin suuntaan on menijöitä 1130 ja Lahden suuntaan 144
ihmistä.
Toivotuimmat junan lähtöajat Mäntsälästä osuvat aamukuuden ja -kahdeksan välille. Toivotuin lähtöaika on kello 7.15
ja 7.30 välillä. Suosituin paluu ajoittuu 16 – 17.00 välille.
Junan käyttöön vaikuttaa eniten riittävä vuorotarjonta ja nopea matka-aika. Opiskelua tai työntekomahdollisuutta
matkan aikana toivotaan vain vähän. Sen sijaan niin sanottu hiljainen vaunu on usean tulevan matkaajan toiveena.
Mäntsälästä junaan nousevista suurin osa matkustaa Helsingin rautatieasemalle saakka. Seuraavaksi suosituimpia
poistumisasemia ovat Pasila, Tikkurila ja Kerava. Väliasemista suosituin oli Malmi, jonne päästäkseen
oikoratamatkalaisen täytyy vaihtaa junaa Tikkurilassa.
Vastaajista 43 % ei käytä pääkaupunkiseudun päässä liityntäliikennettä. Helsingin linja-autojen, raitiovaunujen ja
metron käyttö on liityntäliikennevaihtoehdoista toivotuinta. Näitä ilmoittaa käyttävänsä 484 vastaajaa (34 %). Vantaan
seutulipun tarvitsee 149 (10 %) ja YTV-seutulipun 62 vastaajaa (4 %). Keravan liityntäliikennettä aikoo käyttää 66
vastaajaa. Keravan luvut yllättivät hieman, samoin Lahden suuntaan matkaavien määrä oli hieman odotettua suurempi.
Kesällä polkupyörällä Mäntsälän asemalle
Pukkilalaiset suosivat liityntäliikennettä linja-autolla Mäntsälän asemalle kautta vuoden, mutta mäntsäläläiset kulkevat
asemalle kesäisin pyörällä, autolla tai jalan. Talvella suosituin siirtymämuoto on oman auton jälkeen liityntäliikenteessä
bussi. Liikennettä asemalle suunnitellaan Mäntsälässä ja Pukkilassa vielä, mutta pyrkimyksenä on saada liityntäliikenne
toimimaan syksyyn 2006 mennessä.
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Mäntsälän asemaa käyttää 1500 – 2400 ihmistä päivässä
Tutkija Marja Rosenberg on yllättynyt mäntsäläläisten ja pukkilalaisten joukkoliikennemyönteisyydestä. Omasta
henkilöautosta on junaan siirtymässä tutkimuksen mukaan peräti 229 miestä ja 199 naista, kertoo Marja Rosenberg.
-Ja kokonaismatkustajamäärä Mäntsälän ja Haarajoen uusilla asemilla nousee 2000-2800 matkustajan välille
vuorokaudessa kun matkustustapahtumia kertyy jokaiselle kyselyssä junan käyttäjäksi ilmoittautuneelle mäntsäläläiselle
tai pukkilalaisella päivässä kaksi – lähtö ja paluu, selventää Rosenberg. Mäntsälän asemaa käyttävien matkustusluku on
Haarajokea selvästi suurempi. Mäntsälän aseman matkustajamääräksi Rosenberg arvioi näin 1500 – 2400 henkilöä
päivässä.
Junan käyttäjätutkimuksen tilaajat olivat Mäntsälän ja Pukkilan kuntien lisäksi VR Osakeyhtiö ja YTV. Tutkimuksen
toteutti Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Analyysistä vastasi VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan erikoistutkija Marja
Rosenberg.
Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi VR:n liikennesuunnittelussa ja markkinoinnissa sekä kuntien
joukkoliikennesuunnittelussa.

Mäntsälän Yrityskehitys kesäniityillä
01.07.2005
Mäntsälän Yrityskehitys kirmaa kesäniityille 4.7.2005. Ensimmäisenä lomalta palaa Sanna Haakana (p. 050 3839595),
jonka tavoittaa työn äärestä 25.7.2005 jolloin Jaakko heittää kylmät kivet järveen. Tikan Pekka, Mäkelän Teuvo ja
Teeriahon Jyrki avaavat tietokoneensa ja kännykkänsä heti elokuun alusta eli 1.8.2005.
Kiireellisissä asioissa heinäkuussa voi soittaa myös Mäntsälän Yrityskehityksen päivystysnumeroon 050 3819213.
Toivomme kaikille asiakkaillemme ja ystävillemme rentouttavaa lomaa. Kun kiire hellittää, voitte kokeilla seuraavia
täällä MYKissä hyväksi havaittuja ruokaohjeita:
ALKUUN JYRKIN BASILIKATOMAATIT
Osta kotimaisia kauniita tomaatteja ja leikkaa niiden lakki auki. Koverra tomaattia hieman vaikka teelusikalla. Täytä
tomaatit vihreällä pestokastikkeella. Voit laimentaa pestoa hieman vedellä. Aseta tomaattilakit tomaattien päälle ja laita
kuumaan uuniin hetkeksi (5-10 min).
Anna ennen tarjoilua tomaattien vetäytyä hetki jottet polta suuta. Tämä on helppo ja nopea alkuruoka vaikkapa
kesämökillä.
PÄÄRUUAKSI PEKAN LIHAPATAA
Pohjalle perunalohkoja, päälle sianlihaa paloiteltuna, sitten sipulia pieniksi paloiteltuna (silppua), pippuria ja suolaa.
Tämän jälkeen samassa järjestyksessä toinen kerros. Päälle silavaa (kaupasta saa ehkä porsaan uunipaistia, jossa leveä
silavakerros). Hätärinä voi käyttää kastikelihaa. Vettä niin että kallistaessa näkee. Kansi päälle ja uuniin 1,5 - 2 tunniksi
aluksi 200°C, loppuvaiheessa haudutusta 100°C.
JÄLKIRUUAKSI SANNAN MÖKKITORTTU
Kesällä ei kannata tuhlata aikaa keittiössä vaikka sataisikin. Tähän torttuun tarvitaan valmis torttupohja, joka
kostutetaan mehulla ja täytetään vatkatulla vaniljakastikkeella (tai kermalla) ja viipaloiduilla mansikoilla. Lisäksi
koristella voi vaikka strösselillä lasten mieleiseksi.
Pohja saa hieman kostua ennen tarjoilua ja torttu maistuu raikkaalle vielä seuraavanakin päivänä.
Maistuvaa lomaa
toivovat mykkiläiset
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Kesäkuun syntyvyys Mäntsälässä pieni, mutta muuten väkeä pukkaa kuntaan
02.08.2005
Uusimman väestötiedon mukaan Mäntsälässä asui kesäkuun lopussa 18155 henkeä. Kesäkuun väestön nettolisäys oli 43.
Vuoden alun kuukausiin verrattuna syntyvyys pieneni roimasti. Kesäkuussa uusia mäntsäläläisiä syntyi 10 kun
alkuvuoden luvut ovat olleet parinkymmenen paremmalla puolella. Myös kuolleita oli vähän – 9. Tulomuuttoa
Mäntsälään kertyi 169 ja lähtömuuttoa oli 126. Vuoden alusta alkaen väestö on lisääntynyt 256 hengellä. Vuotta
aiemmin mäntsäläläisiä oli 17742 eli lisäystä on 413 ihmistä. Väestön kasvu näkyy Mäntsälässä palveluiden
parantumisena. Päivittäistavarakauppa on kasvanut viime vuosina roimasti. Nyt on vuorossa erikoistavarakaupan ja
palveluiden lisääntyminen.

Yrityksen viennin kehittämisohjelmaan menossa haku - 2 paikkaa vapaana
11.08.2005
Uudenmaan TE-keskus järjestää yhteistyössä kansainvälistymiskoulutukseen erikoistuneen Fintran kanssa PKyrityksille tarkoitetun viennin kehittämisohjelman. Vientiä aloittavat tai harkitsevat mäntsäläläiset yritykset voivat
hakea koulutukseen, joka alkaa 5.10.2006. Ohjelman hinta on TE-keskus tuen ansiosta edullinen - 2100 euroa(+alv. 0).
Kustakin yrityksestä voi osallistua kaksi henkilöä ja hinta sisältää koulutuksen ja konsultointien lisäksi oheismateriaalin,
etätehtävät ja ulkomaanjakson matka- ja majoituskulut yhdelle hengelle.

Floristimestarit valmistuivat Saarelta
17.08.2005
Lauantaina 13.8.05 uudet Mäntsälän ammattiopiston floristimestarit esittelivät upeita töitään Saaren kartanossa.
Kuvassa uuden floristimestarin Saija Inkisen kimppu, jossa taidokkaasti käytetty luonnonkukkia ruusujen kera.
Vaativan floristimestarin ammattitutkinnon suorittivat Saija Inkinen, Tuula Hynninen, Elina Koski, Kati Leinonen ja
Saila Tynkkynen. Floristimestarit voivat halutessaan edetä alan opettajankoulutukseen. Mestaritutkinnon suorittaneita
on Suomessa vasta alle 50.

Syntyvyyden notkahdus oli tilapäistä
18.08.2005
Mäntsälässä päästiin heinäkuussa jälleen normaaleihin syntyvyyslukuihin kesäkuun notkahduksen (vain 10 vauvaa)
jälkeen. Heinäkuussa lapsia syntyi 21. Väkiluku kipusi 18189 mäntsäläläiseen. Tämän vuoden kaikki kuukaudet ovat
olleet kasvukuukausia ja väestön nettolisäys vuoden alusta on nyt 290 henkeä. Heinäkuussa tulomuuttoa kertyi 130 ja
lähtömuuttoa 104, kuolleita 13. Maastamuuttoa ja maahanmuuttoa ei heinäkuussa tapahtunut Mäntsälän osalta lainkaan.

Matkailuyrittäjät onnistuivat markkinoinnissa yli odotusten
20.08.2005
Mäntsälän matkailuyrittäjiä voi vain onnitella upeasta asiakastilaisuuden järjestämisestä Hirvihaarassa torstaina
16.6.2005. Mäntsälä-Pornainen Kulttuurimatkailu ry:n järjesti Interreg -projektin puitteissa asiakastilaisuuden
jonne saapui lähes 300 osallistujaa.
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Osallistujamäärä oli huikea. Tapahtumaan odotettiin maksimissaan sataa henkeä, mutta ilmoittautuneita tuli päivittäin
rutkasti lisää ja Helsingistä lähteneisiin busseihin nousi 260 henkeä. Lisäksi tapahtumaan osallistui lehdistöä ja
sidosryhmäläisiä.
Vieraat koostuivat incoming matkatoimistojen virkailijoista ja yritysten kokousjärjestelyistä vastaavista henkilöistä.
Illan juontajana oli Kotikadusta tuttu näyttelijä Risto Autio. Yrityksistämme vieraille esittäytyivät Vega Safaris, Funny
Productions, Hirvihaaran kartano, Augur kalastuspalvelu ja Torpin Talli. Hulvatonta pappatunturi menoa yleisölle tarjosi
Halvatun Papat.
- Loistavasti meni, paremmin ei enää voi mennä, totesi projektipäällikkö Antti Tähkäpää tilaisuuden päätyttyä.

Kahvila Ulla ja Aleksanteri avautui
25.08.2005
Mäntsälän kahvilapalvelut parantuivat ja lisääntyivät kun Kahvila Ulla ja Aleksanteri avautui tänään 17.8.2005
Keskustiellä Kotipizzan vieressä. Uuden kahvilan seinälle on ripustettu keisari Aleksanteri ensimmäisen ja kartanoneiti
Ulla Möllersvärdin kuvat. Näin paikkakunnan oma rakkaustarina tulee mukavasti esille.
Kahvilan sisustus on persoonallinen ja värivalinta on onnistunut: punaista ja harmaata. Kahvilan on ahkeroinut
"pystyyn" yrittäjä Susanna Kukkula-Surenkin.

Mäntsäläläinen kädenjälki näkyi Muotimessuilla
31.08.2005
Viikonvaihteessa pidetyillä Muotimessuilla Helsingin messukeskuksessa loisti jälleen mäntsäläläinen osaaminen.
Muotimessujen suuret muotinäytökset olivat Jari Kupiaisen ja Sari Gumbergin käsialaa. Kupiainen vastaa Tuotantoyhtiö
Sensaation puitteissa koko tuotannosta ja Sari Gumberg koreografiasta, jossa tänäkin vuonna oli huumoria mukana.

KISKOT YHTYIVÄT MÄNTSÄLÄSSÄ
02.09.2005
Torstaina 1.9.2005 oikoradan topparoikka suoritti historiallisen työn. Etelästä ja pohjoisesta tulevat kiskot yhtyivät
toisiinsa Mäntsälän kirkonkylän kupeessa, tarkemmin noin 300 metrin päästä valtatiestä 25 pohjoiseen. Päivä
yhdistämiselle oli otollinen, koska tarkkaan vuoden päästä vietetään oikoradan avajaisia Mäntsälässä. Historiallisen
radan leikkauksen suoritti Erkki Aalto.
Työn suorittamisen kunniaksi topparoikan ahkerat ja hyvin aikataulussa pysyneet jäsenet suuntasivat Erkki Aallon
johdolla ravintola Tuuliruusuun juhla-aterialle.
Erkki Aalto VR Radasta kertoi vielä itäpuolen radalle tulevan Saksasta kahdeksan junavaunukuormallista kiskoja, jotka
pultataan syksyn aikana oikoradalle.
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Mäntsälässä huippupieni työttömyys
20.09.2005
Mäntsälän elokuun lopun työttömyysprosentti oli 5,4. Näin pientä työttömyyslukua ei ole Mäntsälässä ollut 1990- ja
2000 luvuilla. Prosenteissa on päästy toki lähelle 5,5 ja 5,6 prosenttiin 2003 ja 2004 vuosina muutamien kuukausien
osalta.
Mäntsälän työttömyys pieneni prosentteina 1,1 kuukauden aikana. Mäntsälän työttömyysprosentti oli heinäkuussa 6,5.
Mäntsälässä työttömiä on 473 ihmistä, joista miehiä 250 ja naisia 223. Nuoria työttömiä on ainoastaan 16 ja yli 50 vuotiaita on 214. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden työttömänä) on 103.
Koko Uudenmaan työttömyysluku elokuun lopussa oli 8,0. Helsingissä työttömiä oli 9,3 prosenttia ja Vantaalla 8,1,
Hyvinkäällä 8,9. Kuuma kunnista huonoin tilanne on Järvenpäässä, jossa työttömiä on 1403 ihmistä (6,9%) ja paras
Pornaisissa - 106 työtöntä (4,9%).

Kauneus- ja terveysalan yrittäjätapaaminen 4.10.2005 - PERUUTETTU
21.09.2005
Toimialatapaaminen peruttu vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Nollatulos elokuussa
23.09.2005
Mäntsälän väkiluku pysyi elokuussa aivan samana kuin heinäkuussakin. Mäntsäläläisiä on 18189 henkeä. Tulomuuttoa
kuntaan oli 157 henkeä ja poismuuttoa 163 ihmisen verran. Opiskelujen alkaminen vaikuttaa suhteellisen korkeaan
poismuuttoon. Mäntsälään syntyi 16 pienokaista ja 11 ihmistä kuoli. Ulkomailta Mäntsälään muutti 5 henkilön verran ja
4 mäntsäläläistä muutti ulkomaille. Väkiluku pysyi näin täysin samana kuin edellisessä kuussa.
Elokuussa suosituin poismuuttokohde oli Tampere. Sen jälkeen eniten muuttoa suuntautui Pornaisiin, Järvenpäähän,
Vantaalle ja Hyvinkäälle. Suurin osa poismuuttaneista on 20-29 -vuotiaita, mikä selittyy opiskelulla toisella
paikkakunnalla.
Vuoden alusta 290 hengen väestönkasvu Mäntsälässä
Vuoden alusta Mäntsälän väestö on kasvanut 290 ihmisellä (nettomuuttoluku). Muissa Kuuma kunnissa väestönkasvu
on ollut myös plusmerkkistä, joskin elokuussa poismuuttoa on ollut huomattavan paljon Keravalla ja Järvenpäässä.
Vuoden alusta Järvenpään väestö on kasvanut 218 hengellä. Muiden kuntien luvut ovat: Kerava 121, Nurmijärvi 525,
Pornainen, 134, Tuusula 316.
Mäntsälän kasvuprosentti on 2,2 kun sitä verrataan viime elokuun loppuun.

Kuvanveistäjä Jyrki Korhosen näyttely Mäntsälän kunnantalolla loka- ja
marraskuussa
26.09.2005
Mäntsälän kunnantalon näyttelyssä taidemaalari Jyrki Korhonen esittäytyy ensimmäistä kertaa kivenveistäjänä.
Näyttelyn veistokset edustavat hänen ensimmäistä tutkimusmatkaansa graniitin maailmaan ja sen luonteeseen.
Veistokset on valmistettu suomalaisesta punaisesta ja harmaasta graniitista ja niiden tärkeimmät elementit ovat muoto,
rytmi ja vastakohdat.
Jyrki Korhonen opiskeli taidemaalausta 1990-luvulla ja valmistautui taidemaalariksi. Kivenveistoa Korhonen opiskeli
Helsingin kaupungin rakennusvirastossa vuosituhannen alussa ollen mukana rakentamassa graniittisia muureja, portaita
ja siltoja. Työskentelyn aikana Korhonen tutustui perinteisiin kivityömenetelmiin ja antoisaa hänelle olivat myös
keskustelut vanhojen kivimestareiden kanssa. Korhonen valmisti myös neljä suurta graniittista puistoveistosta Helsingin
Malmin Taimipuistoon.
Jyrki Korhonen työskentelee Mäntsälässä Liljendalin yritysalueella, josta Mäntsälän kunta myi hänelle sopivan
yritystontin muutama vuosi sitten.
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ERIKOISKAHVIT JA PANINI MAISTUU MÄNTSÄLÄLÄISILLE
30.09.2005
Ulla ja Aleksanteri kahvilan omistaja Susanna Kukkula-Surenkin on tyytyväinen ja onnellinen. Vitriineihin saa asetella
jatkuvasti uusia piirakoita, kakkuja, salaatteja ja panineja. Kahvila on ensimmäiset kaksi viikkoa ollut lähes aina täysi.
Yrittäjän unelma pullantuoksuisesta, kodikkaasta, historiaa hyödyntävästä kahvilasta on toteutunut. Toiminnan alku
Mäntsälässä on ollut lupaava.
-Aamulla kello yhdeksän saapuvat kahvitaukolaiset, pian sen jälkeen tulevat elämännautiskelijat eli eläkeläiset, sitten
onkin vuorossa jo lounastuntilaiset ja puolen päivän jälkeen astuvat sisään koululaiset. Myös koko päivän käy runsaasti
äitejä ja vauvoja asiakkaana, kertoo yrittäjä Susanna Kukkula-Surenkin.
- Useimmat tuotteet valmistuvat omassa kahvilan keittiössä, mutta kyllä ulkopuoleltakin ostetaan kaikkea hyvää.
Erikoiskahvit ovat olleet erityisen suosittuja ja koululaiset ostavat paljon cornetto soft -jäätelöä, sanoo KukkulaSurenkin. Hän suosittelee maustamaan erikoiskahvin sokerilla. Se tuo kahvin pehmeän maun paremmin esille. Kahden
alkuviikon suosikki on mäntsäläläisasiakkailla ollut panini ja omenapiirakka vaniljakastikkeella.
Kahvila Ulla ja Aleksanterin nimi juontaa Mäntsälän omasta rakkaustarinasta: Keisari Aleksanteri I:n ja kartanonneiti
Ulla Möllersvärdin tapaamisesta Porvoon valtiopäivillä 1809 ja niitä seuranneesta kutsusta ja tanssiaisista Mäntsälän
kartanossa. Ullan ja Aleksanterin kuvat ovat kahvilan seinillä hyvin esillä. Autenttiset kuvat on saatu Museovirastosta.
Kuvista Susanna Kukkula-Surenkin on teettänyt kopiot. Kahvilan remontti tehtiin pelkästään paikallisin voimin.
Oivallinen sisustusidea on yrittäjän oma, mutta toteutusta ovat ahkeroineet Olavi Koskinen, Jyrki Aalto, Tenho Virtanen,
Mauri Nisonen, Jukka Leino, Ari Mellin ja Esa Pyökäri. –Halusin ehdottomasti käyttää paikkakunnan omia
erikoismiehiä ja annan heille täyden tunnustuksen ammattitaidosta. Kaikki meni erinomaisen joutuisasti ja mukavasti,
painottaa Susanna Kukkula-Surenkin.
Mäntsäläläiset ovat mukavia
Yrittäjä Susanna Kukkula-Surenkin on kotoisin Keski-Suomesta. Hän on ammatiltaan kokki ja erikoistunut
valmistumisensa jälkeen dieettiruokaan. Kahvilasta saa myös gluteenitonta ruokaa ja dieettivaihtoehtojakin voi kysellä.
Kukkula-Surenkin viihtyy erinomaisesti Mäntsälässä.
–Tällaiselle keskisuomalaiselle tyypille Mäntsälä sopii hyvin. Mäntsälässä ihmiset ovat lämpimämpiä ja täällä tuntee
olevansa enemmän maalla. Ihmiset ovat Mäntsälässä myös välittömiä ja näin lapsiperheen äitinä paikkakunta tuntuu
minusta turvalliselta, pohtii Kukkula-Surenkin.
Kukkula-Surenkin suunnitteli yrityksensä huolellisesti. Liiketoimintasuunnitelma käytiin tarkasti läpi ja eri vaihtoehtoja
punnittiin. Keväällä Susanna Kukkula-Surenkin kävi vielä Mäntsälässä järjestetyn yrittäjäkurssin, johon hän oli hyvin
tyytyväinen. –Siellä pystyi vaihtamaan ajatuksia ja tutustui muiden yrittäjiksi aikovien ideoihin ja tapaan toimia, sanoo
Kukkula-Surenkin. Porvoon Uusyrityskeskuksesta tuli myös hyviä neuvoja ja toimitila-asioissa auttoi Mäntsälän
Yrityskehitys.
Kahvila Ulla ja Aleksanteri toimii Mäntsälän Keskustiellä osoitteessa Keskustie12, Kotipizzan ja R-kioskin vieressä.
Kahvilaan houkuttelee vanhan ajan kahvipannua muistuttava kyltti. Ulla ja Aleksanteri on avoinna arkisin 9-17 ja
lauantaisin 9-13. Aukiolon jatkamista kello 18 mietitään. Syksyllä tarjonta kasvaa keittolounaisiin.
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TRAILERKORJAAMO MÄNTSÄLÄSSÄ
30.09.2005
Mäntsälään reilu vuosi sitten muuttanut Petri Piirainen on tyytyväinen mies. Omakotitalon remontti etenee ja tontilla
seisoo riittävän suuri halli Piiraisen työntekoa varten. Mies on erikoistunut trailerkorjauksiin. Toimiva halli
omakotitalon yhteydessä johti ostopäätökseen kiinteistöstä ja muuttoon Mäntsälään. Kotoisin Petri Piirainen on
Kuhmosta, mutta autonasentajaksi hän valmistui jo 1985 ja siitä lähtien työt ovat olleet Etelä-Suomessa.
”Mäntsäläläiset kuljetusliikkeet ovat melko hyvin löytäneen yrityksemme E. Piirainen & Tekijät, mutta uusia asiakkaita
otan edelleen mielelläni vastaan”, vakuuttaa Piirainen. Piiraisen arkipäivää raskaankaluston huoltokorjauksissa ovat
erilaiset jarrutyöt, paineilmavuotojen korjaukset, laakereiden uusimiset, pressujen ja niiden kapellien korjaukset sekä
hitsaukset. Petri Piirainen hoitaa myös ajoneuvojen huollot ja tarvittaessa katsastukset. Katsastusasema onkin lähes
naapurissa. Veturin alueen katsastusasemalle Piiraiselta on vain noin kilometrin matka. Uusien renkaiden myynti ja
vanhojen pinnoitus on myös E.Piirainen & Tekijät Ky:n toimialaa. Myyntihyllyltä löytyvät Pirellin, Goodyearin,
Kumbon ja Falken renkaat.
Petri Piiraisen vaimo Eeva Piirainen toimii myös yrityksessä, mutta hoitaa yrityksen tarjoamaa siivouspalvelua. Eeva
Piirainen kertoo miehensä Petrin olevan todella innostunut huoltotöistä. ”Jos Petri jotain lupaa, tekee hän sitä vaikka
yötä päivää paneutuen työhönsä. Onneksi työpaikka on tässä pihapiirissä, jotta miestä voi käydä vaikka hallilla
katsomassa”.
Kun Piiraiset saavat omakotitalonsa remontin valmiiksi, alkaa hallissa pieni kaivuutyö. ”Huoltokuilu tähän halliin tulee
vielä saada. Se helpottaa ja nopeutta työskentelyä tuntuvasti”, toteaa Piirainen.

Viestintä on inhimillistä pääomaa
15.10.2005
Kuuma kuntien asiantuntijat kuulivat professori Elisa Juholinin ja toimittaja Kimmo Räntilän ajatuksia viestinnästä
Mäntsälän kunnantalolla 28.9.05.
Elisa Juholinin mukaan jokainen virkamies on viestijä. -Media on yhä enemmän korvaamassa perinteistä lähiyhteisöä.
Nyt kokoonnumme median ääreen, totesi professori Juholin. Johtaminen on mitä suurimmassa määrin myös viestintää.
Hyvä esimies osaa keskustella, hän rohkaisee, antaa palautetta, on vuorovaikutteinen ja omaa psykologista silmää.
Ääneen lausumattomat sitoumukset ovat myös tärkeitä, kertoi Juholin ja painotti viestinnän inhimillisen pääoman
tärkeyttä. Sosiaalinen herkkyys on johtamisessa tärkeää ja se heijastuu myös viestintään. Toimittajatkin ottavat
herkimmin yhteyttä niihin, jotka osaavat puhua.
Empatia on uskottavuuden elementti
Toimittaja Kimmo Räntilä painotti empaattisuutta kaikessa tiedottamisessa. Hyvä toimittaja kertoo persoonallisia
ajatuksia, painotti Räntilä. Hän antoi kuulijoilleen myös käytännön neuvoja eri tiedotusvälineiden ottaessa yhteyttä
kunnan virkamiehiin. Nokkapokkaan ei kannata koskaan lähteä ja TV-haastatteluun valmistautuessa kannattaa miettiä
oma ulkoinen uskottavuus sanottavan lisäksi.
Koulutuksesta hyvä palaute
Kuuma kuntien johdosta ja asiantuntijoista koostunut yleisö antoi koulutuksesta kiitettävän palautteen. Päivää pidettiin
tarpeellisena ja hyvänä kokonaispakettina viestinnästä. Tilaisuuden oli järjestänyt KUUMA viestintäryhmä ja sen
toteutti Infor Oy. Mäntsälän kunnantalon järjestelyistä vastasivat Mäntsälän kunta, Mäntsälän Yrityskehitys ja Sodexho.
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KAHDEN YRITTÄJÄN TAIDENÄYTTELY KAHVILA ELLESSÄ
19.10.2005
Kirsi Peltonen tekee ruokaa Kahvila Ellessä ja Kirsi Westermark kuvaa Studio Westermarkissa. Nämä puuhakkaat naiset
saivat yhteisen idean ja päättivät kuvata kasviksia. Innoituksen lähteenä olivat raaka-aineet sipulit, litsiluumut,
kahvinpavut, sitruunat ja monet muut, joita Kirsi Peltonen on aina pitänyt houkuttelevan kauniina. Toinen Kirsi eli
valokuvaaja Kirsi Westermark syttyi heti idealle ja nyt on Kahvila Ellessä ruokakuvien taidenäyttely, johon voi tutustua
mukavasti ruokailun tai kahvittelun yhteydessä. Jännittävästi ja taidokkaasti kehystetyt kuvat ovat myös myynnissä.
Näyttelyn avajaisia vietettiin tiistaina 18.10.2005.

KAPULIN MAANSIIRTOTYÖT ALKAVAT MAALISKUUSSA
19.10.2005
Kapulin työpaikka-alueen rakentaminen Mäntsälässä etenee ryminällä. Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta valitsi
kokouksessaan 11.10.2005 Maansiirto Viitala Oy:n hoitamaan Kapulin noin 20 hehtaarin maa-alueen tasauksen sekä
katujen ja vesihuollon rakentamisen. Urakan hinta on 1.620.000 euroa. Mäntsälän kunnanhallitus käsittelee vielä
urakkatarjouksen kokouksessaan 24.10.05. Työt Kapulissa alkavat näillä näkyminen maaliskuussa 2006.
Kapulin työpaikka-alue on logistiikan ja tuotannon yritysalue, joka avautuu työpaikkarakentamiselle elokuussa 2006.
Tontteja alueelta myy ja vuokraa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Tonttien koot ovat pienestä 2100 m2 aina 24000 m2
saakka. Tonttien hinta on 8 euroa neliöltä.

Oikoradan avajaiset 1.9.2006
28.10.2005
Oikoradan avajaisia vietetään perjantaina 1.9.2006 Mäntsälässä. Varaa aika jo kalenteriisi - siis 1.9.2006 iltapäivä ja ilta.
Oikoradan avajaiset ovat RATAFESTARIT. Paikkana Mäntsälän asema.
Liikenne uudella oikoradalla alkaa sunnuntaina 3.9.2006.

Työttömyys vähenee edelleen Mäntsälässä
31.10.2005
Työttömyysprosentti pieneni edelleen syyskuussa Mäntsälässä. Työttömiä on 5,2 prosenttia työvoimasta.
Mäntsälän kokonaistyövoima on 8710 ihmistä. Työttömiä työnhakijoita on 455, joista miehiä on 228 ja naisia 227 eli
varsin tasaisesti työttömyys kohdistuu molempiin sukupuoliin. Alle 25 vuotiaita työttömiä on 41 ja yli 50 vuotiaita 216.
Avoimia työpaikkoja Mäntsälässä oli syyskuussa 61.
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Onnea Jukalle!
02.11.2005
Mäntsälän Arola-Jokela seudulla asuva Jukka Vainio oli onnellinen mies voittaessaan Mäntsälän Sähkön
toritapahtumasta kotiinsa langattoman tukiverkon. Jukka Vainio tunnetaan osaavana ja innostava ATK-opettajana
Mäntsälässä. Hän seuraa aktiivisesti teknistä kehitystä, joten täydellä syyllä voidaan sanoa voiton menneen oikeaan
kotiin.
Kuvateksti: Jukka Vainio kävi keskiviikkona 2.11.05 hakemassa uuden tukiverkon kotiinsa Mäntsälän Sähköltä.

Luvut notkahtivat
10.11.2005
Syyskuun asukasluvuissa tapahtui harvinainen notkahdus: Mäntsälän asukasluku väheni 15 henkilöllä. Aiempina
kuukausina ja viime vuonna ei minään kuukautena tapahtunut väestömäärän laskua. Syyskuussa Mäntsälään syntyi 22
vauvaa, kuolleita oli 15, tulomuuttoa 101 ja lähtömuuttoa 117. Maahanmuuttoa Mäntsälän osalta kertyi kolmen
henkilön verran ja maastamuuttoa Mäntsälästä toteutui 9 ihmisen kohdalla. Mäntsäläläisiä oli syyskuun lopussa 18174
kun kuukautta aiempi luku oli 18189.

Ratahallintokeskuksen matkustajatutkimus ennakoi oikoradan kiinnostavan
myös tienkäyttäjiä
17.11.2005
Oikoradan merkittävimmät vaikutukset liittyvät henkilöliikenteeseen.
Ratahallintokeskus selvittää Kerava–Lahti-oikoradan vaikutuksia kaksiosaisella ennen-jälkeen-tutkimuksella, jonka
ennen-vaiheen osuus on nyt valmistunut. Oikorata on merkittävin ratahanke Suomessa pitkään aikaan ja sillä on
huomattavia liikenteellisiä, aluetaloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Radan rakentamistyöt aloitettiin
maaperätutkimuksilla vuonna 2001 ja rata avautuu liikenteelle syksyllä 2006.
Oikoradan merkittävimmät vaikutukset liittyvät henkilöliikenteeseen. Oikorata lyhentää matka-aikoja ja samalla
junatarjontaa voidaan lisätä useilla reiteillä. Osana ennen-vaiheen selvitystä toteutettiin matkustuskäyttäytymiseen
liittyvät kyselyt sekä junamatkustajille että autoilijoille. Idän suunnan junamatkustajista noin kolmasosa ilmoitti junan
käytön lisääntyvän selvästi tai jonkin verran oikoradan valmistumisen jälkeen. Lahden väylän autoilijoista noin 8 %
ilmoitti käyttävänsä junaa auton sijasta kyseisellä matkalla oikoradan valmistumisen jälkeen. Kyselyjen perusteella
voidaan siten arvioida, että sekä juna- että automatkustajilla on suuria odotuksia oikoradan suhteen.
Liikenteellisten vaikutusten lisäksi tutkimuksessa on käsitelty vaikutuksia väestönkehitykseen ja asumiseen,
työpaikkakehitykseen ja yritystoimintaan, kiinteistömarkkinoihin, kuntatalouteen sekä ympäristöön.
Jo tässä vaiheessa voidaan arvioida, että oikoradalla tulee olemaan monia eri aikavälillä näkyviä vaikutuksia, joiden
erottaminen muusta yleisestä kehityksestä tulee olemaan haasteellista.
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Tutkimuksessa todetaan positiivisten työllisyysvaikutusten riippuvan ostovoimasta. Miten ostovoima lisääntyy
muuttoliikkeen myötä ja lisääkö se joidenkin yritysten kilpailukykyä, esimerkiksi työvoiman saatavuuden tai
saavutettavuuden ansioista ja valitsevatko sijaintipaikkaa etsivät uudet yritykset paikaksi oikoradan asemapaikkakunnat
- esimerkiksi Mäntsälän. Tutkimukseen haastateltiin Mäntsälästä kaavoituspäällikkö Merja Vikman-kanervaa ja
Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikköä Jyrki Teeriahoa.

MYK:n sivuilla uusi koulutus- ja tapahtumapalsta
18.11.2005
Mäntsälän Yrityskehitys on avannut nettisivuilleen uuden koulutus ja tapahtumapalstan. Koulutuspalstalla julkaistaan
Mäntsälässä tapahtuva yrittäjäkoulutus. Tapahtumat keskittyvät yrittäjäaktiviteetteihin, mutta linkin kautta pääsee myös
Mäntsälän kunnan koko tapahtumakalenteriin. Koulutuspalstalla voidaan julkaista kaikkea yrittäjäkoulutusta - ei
pelkästään Yrityskehityksen järjestämää. Koulutuksista voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen: yrityskehitys@mantsala.fi

MYK KÄYNNISTI RADIOMAINOSKAMPANJAN
18.11.2005
Sävelradiossa on kuultavissa Mäntsälä radiomainos. MYK:n toteuttama kampanja käynnistyi keskiviikkona 16.11.2005
ja päättyy marraskuun 29. päivä. Radiomainosspotteja on 74 ja ne ovat 35 sekunnin pituisia. Radiomainos kertoo
pariskunnasta, joka etsii kodilleen ja yritystoiminnalleen oikeaa paikkakuntaa. Vastauksena on tietenkin Mäntsälä –
siinä kaikki!
Radioääninä ovat tunnetut näyttelijät Maria Kuusiluoma ja Turkka Mastomäki sekä radiomainoksen tuottaja HOTNET
Oy:n suunnittelujohtaja Jukka Välimaa.
Tonttimyynteihin ei mainos ole vielä johtanut, mutta positiivista palautetta on MYK:n tullut sekä puhelimitse että
sähköpostitse.

Viestinnällä yritykselle mainetta ja työvoimaa - ennakkokiinnostusta selvitetään
18.11.2005
Mäntsälän Yrityskehityksessä on mietintämyssyssä viestinnän koulutus yrittäjille. Työnimenä on "Viestinnällä
yritykselle mainetta ja työvoimaa". Perusideana on viestintäosaamisen lisääminen ja kokea viestintä normaaliksi
mukavaksi toiminnoksi yrityksessä. Kurssi keskittyisi käytännön harjoitteluun ja yritykset saisivat myös
henkilökohtaista konsultointia. Aktiivisimmat voisivat edetä myös viestintäsuunnitelman laadintaan. Kurssin ajankohta
maaliskuu-huhtikuu 2006.
Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ole yhteydessä Jyrki Teeriahoon Mäntsälän Yrityskehitykseen; e-mail:
jyrki.teeriaho@mantsala.fi tai 050-3819204. Ilmaise kiinnostuksesi - yhteydenotto ei ole osallistumisvelvoite. MYK
toivoo yhteydenottoja, koska viestinnästä on tullut koulutustoiveita varsin vähän.

Mäntsälän messut 6.-7.5.2006 Jäähallissa
24.11.2005
Mäntsälän Messut Mäntsälän Jäähallissa 6.5.-7.5.2006. Messuvaraukset Jarmo Mäkeläiselle p. 0400 - 903 957

MÄNTSÄLÄN TÄHDET PELI UUSILLE MÄNTSÄLÄLÄISILLE
25.11.2005
Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Kauppiasforum lähettävät postitse marraskuun lopussa Mäntsälän Tähdet pelin
Mäntsälään alle kolmen vuoden aikana muuttaneille. Pelin sisälle on pakattu 13 mäntsäläläisen yrityksen tarjoukset ja
tavoitteena on yritysten tunnettavuuden lisääminen.
Pelin visuaalisen ilmeen on suunnitellut Niko Hakkarainen, joka oli myös mukana luomassa Mäntsälän kunnan logoa.
Peli on ulkonäöltään ja teksteiltään naivistinen ja kuvasta voi hahmottaa Mäntsälän keskustan. Aivan täydellisenä
karttana se ei kuitenkaan toimi.
Idean lähtökohtana on ollut tehdä aktiivisia, palveluhaluisia kauppiaita tutuksi uusille mäntsäläläisille. Mäntsälässä on
monia yrityksiä, joiden löytäminen yritysalueilta tai keskusta ei välttämättä ole heti uudelle asukkaalle helppoa. Peli,
jota voi kutsua myös folderiksi, helpottaa kauppiaiden informaatiomateriaalin ansiosta palveluiden löytämistä. Ja onpa
joukossa hyviä tarjouksia.
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Osoiteaineisto perustuu väestörekisteritietoihin ja se on ostettu maistraatista. Markkinointimateriaalin kieltäneille
talouksille ei peliä lähetetä.

MÄNTSÄLÄ MAHDOLLINEN RAKKAUSPAIKKAKUNTA
28.11.2005
Kodin Kuvalehden mukaan (numero 22, 24.11.2005) Mäntsälä kuuluu Suomen rakkauspaikkakuntiin. Muita
rakkauspaikkakuntia ovat Kodin Kuvalehden mukaan Luoto, Salla, Vantaa, Hyvinkää, Alastaro ja Turku. Luokitteluja
Kuvalehti on tehnyt eri perustein. Mäntsälä on nimetty rakkauspaikkakuntien listaan, koska kunnassamme on runsaasti
suurperheitä.
Tarkemmin Kodin Kuvalehti no 22, sivu 46-53.

MÄNTSÄLÄLÄISTEN TYÖMATKALIPPU JUNAAN VALMIS
07.12.2005
Mäntsälän työmatkalippu junaan -sopimus hyväksyttiin Mäntsälän kunnanhallituksen kokouksessa 5.12.2005.
Mäntsäläläiset työmatkaajat voivat ostaa junamatkan lisäksi pääkaupunkiseudun liityntäliikennettä samaan hintaan kuin
helsinkiläiset, vantaalaiset tai espoolaiset. Mäntsälän kunta ei tue itse junamatkaa, mutta antaa tukea
liityntäliikenteeseen. Vuositasolla kustannusvaikutukseksi arvioidaan noin 40000 euroa.
Työmatkoihin tarkoitettu junalippu on liikenteen alkaessa VR Osakeyhtiön pahvikortti, johon merkitään matkustajan
tarvitsema liityntämerkintä, esimerkiksi HKL-Helsinki.
Lippuja voi ostaa seuraaville runkomatkoille:
Mäntsälä - Helsinki – liityntämerkintämahdollisuus Helsinki tai YTV
Mäntsälä - Tikkurila – liityntäliikenne Vantaa
Mäntsälä – Kerava
Mäntsälä - Haarajoki.
Sopimukseen voidaan liittää myöhemmin Mäntsälän oma liityntäliikenne ja Keravan liityntäliikenne. Mäntsälän
liityntäliikenne on vielä tarjouskierroksella ja Keravan liityntäliikenne voidaan ottaa sopimukseen myöhemmin (kun
Kerava liittynyt YTV alueeseen).
Mäntsälän junalippua työmatkalaisille voi ostaa liikenteen alkaessa (3.9.2006) VR:n lipunmyyntiasemilta ja VR
Osakeyhtiön ”Suora 360” –lippujärjestelmän kautta.
Vuoden 2006 junamatkojen hinnat ovat vielä vahvistamatta, mutta tämän päivän hintojen mukaan matka MäntsäläHelsinki maksaisi 143 euroa ja jos työmatkaaja liittää siihen HKL -liitynnän on lipun hinta yhteensä 185,20 € (YTV
merkinnällä 222,30 €).
Lopullinen lippusopimus allekirjoitetaan kun sopimuksen kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet – todennäköisesti
vuodenvaihteessa. Mäntsälän kunnan lisäksi muina sopimusosapuolina ovat VR Osakeyhtiö ja YTV.
Mäntsälän kunnan keväällä 2005 toteuttaman junan käyttäjätutkimuksen mukaan Mäntsälän rautatieasemalta nousee
junaan syksyllä 2006 noin 800 – 1500 matkustajaa päivässä. Junan käyttöön vaikuttaa eniten riittävä vuorotarjonta ja
nopea matka-aika. HKL liityntäliikennettä toivoi 484 mäntsäläläistä ja Vantaan seutulippua 149 ihmistä. YTVmerkinnän haluaa 62 henkilöä.
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Mäntsälä junalippusopimusta Mäntsälän kunnassa ovat valmistelleet toimistosihteeri Marja-Terttu Koivisto ja
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehitys Oy:stä.

MYK joulun välipäivinä
22.12.2005
Mäntsälän Yrityskehitys on suljettuna tiistaina ja keskiviikkona 27.-28.12.2005. Olemme avoinna torstaina ja
perjantaina 29.-30.12.2005. Voit soittaa numeroon 050 3819204 tai käydä.
Mäntsälän Yrityskehitys toivottaa rauhallista joulua 2005 ja aktiivista yritysvuotta 2006.

Jouluelämys Saarella Mäntsälässä - Joulumaa on nyt avoinna
22.12.2005
Saaren Joulumaa on avoinna - käy tutustumassa - saat hyvän joulumielen.
Joulumaa sijaitsee Saaren kylässä Pohjois-Mäntsälässä. Aja Mäntsälä pohjoiselta moottoritieliittymältä vanhalle
Lahdentielle ja jatka noin kymmenkuntakilometriä. Kun olet ohitanut Siwa kaupan Saarella, ala hiljennellä. Näet
vasemmalla puolella kasvihuoneet - aja sinne.

Uudenmaan yrityksille pääomarahasto
23.12.2005
Uudellemaalle on saatu PK-yritysten tueksi alueellinen pääomarahasto. Rahasto on tehnyt jo ensimmäiset sijoituksensa
kahteen uusmaalaiseen yritykseen. Yrityksen sukupolvenvaihdos ja ison konsernin rönsyn myyminen toimivalle
johdolle ovat ensimmäiset rahaston toimenpiteet. Rahasto keskittyy yritysjärjestelyihin liittyviin asioihin. Rahastoa
hallinnoi Sentica Partners Oy.
Uudenmaan Pääomarahaston aloituspääoma on poikkeuksellinen: 60 prosenttia pääomasta on yksityistä rahaa ja 40
prosenttia tulee Veraventuren kautta valtiolta. Kuntien rahaa pääomarahastossa ei toistaiseksi ole. Sitä tultaneen
rahastoon kuitenkin hakemaan, jotta rahasto voi tukea alueellisia elinkeinostrategioita. Uudenmaan Pääomarahasto Oy
maksaa myös omistajilleen selvästi korkeampaa tuottoa osinkojen muodossa, kuin mitä riskittömistä sijoituksista olisi
saatavissa.
Rahaston sijoitusstrategia on harjoittaa pääomasijoitusneuvontaa tekemällä oman ja vieraan pääomanehtoisia sijoituksia
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueella sijaitseviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin niiden perustamiseksi,
kasvattamiseksi, kehittämiseksi tai Uudellemaalle sijoittumiseksi. Sijoituskohteet ovat ensisijassa yritysjärjestelyitä ja
sukupolvenvaihdoksia. Sijoituskoko vaihtelee 200000 euron ja 500000 euron välillä. Sijoitusrahasto etsii ennen kaikkea
kohteita, joihin tarvitaan ”osaavaa” rahaa.
Muualla Suomessa alueellisia rahastoja on toiminut jo parikymmentä vuotta, mutta Uusimaa tuli mukaan vasta nyt.
Rahaston perustamiseen ovat vaikuttaneet Uudenmaanliitto, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus (jonka toiminnassa
Mäntsälän Yrityskehitys mukana), Finnvera, Lohjan Yrityspalvelukeskus ja Uudenmaan TE-keskus. Rahaston
toimitusjohtaja toimii Mikko Kuparinen.

Mäntsälä kisaa Vuosaaren logistiikkatoiminnoista
23.12.2005
Mäntsälän kunta valmistautuu myös Vuosaaren tavaravirtojen vastaanottoon. Kunta on kaavoittanut 20 hehtaarin
suuruisen Kapulin yritysalueen Mäntsälän eteläisen moottoritierampin läheisyyteen valtatie 25 varteen. Alueella on
lainvoimainen kaava ja Mäntsälän kunta aloittaa maansiirtotyöt maaliskuussa 2006. Maansiirtotöiden kustannukset ovat
1,6 miljoonaa euroa. Kapuliin on kaavoitettu myös teollisuusraidevaraus. Uusi oikorata pyyhkäisee Kapulin itäpuolelta.
Kapulin on tarkoitettu suurille logistiikkatoiminnoille. Alue on kaavoitettu moduuliajattelulla: tontteja voi yhdistää
toisiinsa tai tarvittaessa puolittaa. Kapulin tontit maksavat 8 euroa/m2. Mäntsälän kunnalla on myös mahdollisuus
laajentaa aluetta tulevaisuudessa. Tonttimyyntiä hoitaa kunnan elinkeinoyhtiö Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Alueesta on
käyty sijoittautumisneuvotteluja syksyn aikana. Kapuliin pääsee rakentamaan loppuvuodesta 2006. Kapuli nimi juontaa
tilan nimestä.
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2006
MISTÄ SAA APUA ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN
02.01.2006
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen omaan yritykseen on monelle yrittäjälle suuri kynnys. Mäntsälän Yrityskehitys
Oy ja Mäntsälän Yrittäjät ry. järjestävät koulutusillan ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta tiistaina 17. tammikuuta
2006 kello 18.00 - 21.00.
Illan aikana kerrotaan miten laaditaan oikeaoppinen työsopimus ja mitä tulee huomioida työsuhteen ehdoissa.
Työvoimakustannukset käydään teemaillan aikana läpi. Usein yritykset pelkäävät palkansivukuluja liikaakin.
Luennoitsijoina toimivat Lasse Päivätie Uudenmaan työsuojelupiiristä ja Jarkko Soikkeli Suomen Yrittäjistä.
Yritysesimerkkejä kuullaan mäntsäläläiseltä yrittäjältä Taru Niinimäeltä TNM-Consulting Ky:stä ja Porvoon seudun
Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Harri Karilta.
Tilaisuus on maksuton, mutta iltaan tulee ilmoittautua 13.1.2006 mennessä Sanna Haakanalle Mäntsälän
Yrityskehitykseen, p. 050 3839595 tai yrityskehitys@mantsala.fi
Koulutus on Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa.

Mäntsälän Uutisten huippunykyaikainen sisältötuotantojärjestelmä toimii
Mäntsälän Sähkön langattomalla yhteydellä
05.01.2006
Mäntsälän Uutisten huippunykyaikainen sisältötuotantojärjestelmä toimii Mäntsälän Sähkön langattomalla yhteydellä
Mäntsälässä ilmestyvä kaupunkilehti Mäntsälän Uutiset otti vuoden alusta käyttöön uuden toimituksen ja
ilmoitustuotannon tuotantojärjestelmän. Kysymyksessä on Esa-konsernin käyttämä sisältötuotantojärjestelmä, jossa
lehden valmistukseen on integroitu lehden tuotanto, ilmoitusvarausjärjestelmä ja automaattinen arkistointi.
Arkistopalvelua voivat myös lukijat käyttää myöhemmin keväällä.
Mäntsälän Uutisten tietojärjestelmäpalvelimet sijaitsevat Lahdessa ja niitä käytetään Mäntsälän toimituksesta suoran
verkkoyhteyden avulla. Verkkoyhteys on toteutettu Mäntsälän Sähkön langattomalla yhteydellä (10 MB). Yhteys on
toiminut jo koevaiheessa hyvin.
-Lehtemme valmistus tehostuu nyt merkittävästi ja me pystymme palvelemaan ilmoitusasiakkaita entistä paremmin
sekä ennen kaikkea kertomaan lukijoille tuoreimmat uutiset, iloitsee Mäntsälän Uutisten päätoimittaja Sisko Kangas.
Kangas on myös tyytyväinen Mäntsälän Sähkön lisäksi muihin yhteistyökumppaneihin, joita ovat ilmoitusjärjestelmän
toimittanut suomalainen AMC, sisältötuotannon tuottaneet ruotsalaiset Scoop Publishware ja Mogul ja heidän
suomalainen edustajansa Mediabox. Ensimmäinen uudistunut Mäntsälän Uutiset on luettavissa tänään 5. päivänä
tammikuuta.

Toimivaa yritysyhteistyötä Koillis-Viron kanssa FinEst hankkeen avulla
05.01.2006
Mäntsälän Yrityskehitys Oy on mukana FinEst projektissa, jolla luodaan yrityksille yhteyksiä Koillis-Viroon. Hankkeen
tarkoituksena on kasvattaa yritysyhteistyötä nykyisestä ja solmia uusia yrityskontakteja. Hankkeeseen kuuluu
yritysneuvontaa seminaarien muodossa, yritysaluemarkkinointia ja koulutusta miten toimitaan Viron markkinoilla.
Hankkeen virolaiset yritykset saavat opastusta Suomessa toimimisesta. Suomessa projektissa pyritään eritoten
konkreettiseen yritysyhteistyöhön.
Mäntsälässä on aluksi tiedusteltu puutoimialan kiinnostusta projektiin ja ilmoittautuneita yrityksiä on kaksi. FinEst
projektin Mäntsälän kiintiön mahtuu vielä 1-2 yritystä. Erityisesti projekti sopii Viron yhteyksiä avaaville firmoille.
Ilmoittautua voi projektipäällikkö Teuvo Mäkelälle, p. 044- 5211675.
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Moottoritielle Mäntsälän Ohkolaan uusi tietaideteos
06.01.2006
MOOTTORITIELLE MÄNTSÄLÄN OHKOLAAN UUSI TIETAIDETEOS – KASVUKÄYTÄVÄ
Lahdentien varrelle nousee loppuvuodesta uusi tietaideteos. Se sijaitsee Ohkolassa Helsingin ja Lahden puolessa välissä
moottoritien ja oikoradan väliin rakennetulle kumpareelle. "Kasvukäytävä" nimisen teoksen on suunnitellut taiteilija
Antero Toikka. Teos muodostuu kahdesta toisiaan leikkaavasta metallikaaresta kuvaten pohjoista ulottuvuutta ja
kasvukäytävää, jonka moottoritie ja oikorata muodostavat. Tämä Tieyhtiö Nelostien pystyttämä teos on jatkoa
tienvarren kuntien pääliittymien viidelle tietaideteokselle.
Mäntsälän kunnan alueella tulee uuden tietaideteoksen myötä sijaitsemaan kolme teosta. Aiemmat ovat Mäntsälän
eteläisessä moottoritierampissa sijaitseva Mikko Ahon suunnittelema teos "Mäntsälä - kiven ja valon kunta, jossa on
myös taiteilija Marianne Falckin kivireliefejä ja Orimattilan liittymässä Mäntsälän Levannolla "Liehuva harja" -teos,
joka on taiteilija Paavo Palokankaan toteutus.
Lisätietoja: Tieyhtiö Nelostie Oy/tj Tom Schmidt

Mäntsälä mukana matkamessuilla
20.01.2006
Mäntsälä on ollut mukana Matkamessuilla vuodesta 1998 asti eli menossa olevilla Matkamessuilla Helsingin
messukeskuksessa Mäntsälä on yhdeksättä kertaa. Seitsemän kertaa Mäntsälän kunnalla ja matkailuyrittäjillä on ollut
oma osasto ja kaksi viimeistä kertaa Mäntsälä on ollut mukana KUUMA yhteisosassa.
Eilen torstaina KUUMA osastolla Mäntsälästä olivat museoamanuenssi Sirkku Mäkelä ja Kartanomatkojen Marjut
Jokinen. Osaston pystytyksestä ja käytännön järjestelyistä vastasi KUUMA kuntien matkailukoordinaattori Janne Niini.
Pornaisia edusti hallintojohtaja Seija Marttila.
Kuva: Seija Marttila ja Janne Niini kertoivat näyttävällä osastolla KUUMA kuntien matkailumahdollisuuksista.
Matkamessut ovat avoinna vielä perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina.

Ennakkotieto väestöstä näyttää 18224 asukasta Mäntsälässä
24.01.2006
Vuoden lopussa mäntsäläläisiä oli ennakkoväestötietojen mukaan 18224. Tiedot vielä tarkistetaan ja niihin saattaa tulla
muutoksia. Vuotta aiemmin asukkaita oli 17899. Väestön nettolisäys vuonna 2005 oli 325 henkilöä mikä tarkoittaa 1,8
prosentin väestönmuutosta.
Mäntsälään syntyi vuonna 2005 vauvoja 235, kuolleita oli 128, tulomuuttoa 1309 ja poismuuttoa 1098. Maahanmuuttoa
kertyi 29 ja maastamuuttoa 22.
Mäntsälän työttömyysaste oli vuonna 2005 keskimäärin 5,9 prosenttia kun se edellisenä vuonna oli 6,2. Suurimmillaan
työttömyys oli tammikuussa 2005, jolloin luku oli 6,8 ja matalimmillaan syyskuussa kun olimme luvussa 5,2.
Joulukuun työttömyysaste oli 6,1.
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MYK TESTASI – KOKOUSPALVELUT TOIMIVAT RIIHENMÄELLÄ
27.01.2006
Riihenmäen yläaste on aloittanut kokouspalvelujen tuottamisen ja markkinoinnin osana yrityskasvatusta. Yritykset ja
yhdistykset voivat varata kokoustiloja ja niihin liittyvät tarjoilut koulusta.
MYK testasi palvelun torstaina ja hyvin sujui: Heti ulko-ovella meitä oli vastassa kokousisäntä, joka reippaasti esitteli
itsensä ja johdatti kokoustilaan. Meille asiakkaille tarjottiin heti juotavaa ja varmistettiin kokousvälineistön toimivuus.
Pöytään oli valmistettu täytetyt patongit, jotka kokousisäntä Santtu Sainio kertoi juuri koonneensa. Jani Penna tarjoili
hienot jäätelöannokset. Olivatko jäätelöt kokousisäntien aikaansaannoksia vai itse rehtori Herralan, joka piipahti myös
tervehtimässä, jäi epäselväksi, mutta hyvin maistuivat.
MYK suosittelee Riihenmäen koulua kokouskäyttöön ja olemme iloisia kun yrittäjyyteen on Riihenmäellä löydetty
käytännönläheisiä malleja.

TYÖHYVINVOINNIN KANNUSTEPALKINTO 2006
07.02.2006
Joku voi voittaa…
TYÖHYVINVOINNIN KANNUSTEPALKINTO 2006
Mäntsälän Yrityskehitys Oy, Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrittäjät ry. jakavat tänä vuonna työhyvinvointipalkinnon
mäntsäläläiselle yritykselle, joka on merkittävästi kehittänyt ja parantanut yrityksensä hyvinvointia.
Kannustepalkinnon kriteereinä ovat johdon ja henkilöstön myönteiset asenteet työhyvinvoinnin parantamiseen. Kaiken
ei palkittavalla yrityksellä tarvitse olla valmista, mutta hyvä työilmapiiri ja henkilöstön jaksamiseen liittyvä kehitystyö
on tärkeätä. Toimivat työolosuhteet tai niihin liittyvät suunnitelmat voivat tuoda myös palkinnon. Yritysten ei tarvitse
erikseen ilmoittautua kilpailuun. Tuomaristo seuraa yritysten kehittymistä TYKES projektin aikana.
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:llä on menossa kolmivuotinen Tykes-projekti, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää
yritysten ja yrittäjien työ-ja toimintakykyä.

ADR ajolupakoulutukseen ESR -tukea
15.02.2006
Mäntsäläläiset kuljetusyrittäjät voivat saada ESR-tukea ADR-ajolupakoulutuksiin. Tuki saattaa kattaa lähes puolet
kustannuksista. Mäntsälän Yrityskehitys Oy on mukana EKES-täsmä projektissa, joka kouluttaa kuljetusalan yrityksiä
Työtehoseuran kursseilla Nurmijärven Rajamäellä. Lisätietoja saa EKES TÄSMÄn projektipäälliköltä Raimo Paroselta,
p. 040 5333380 tai raimo.paronen@ekes.fi. Myös Mäntsälän Työvoimatoimiston työvoimaneuvojalta Seija
Isopahkalalta voi tiedustella ESR-rahoituksen henkilöstönkoulutussopimuksista.
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Oikorata on myös vapaa-ajan matkustusta
26.02.2006
VR:N UUDELLA KAKSIKERROS MAKUUVAUNULLA VAIKKA LAPPIIN
Jyrki Teeriaho
Mäntsälässä on valmistaudutte kovasti junaliikenteeseen ja työmatkalippusopimukset ovat jo valmiina. Junalla on
mäntsäläläisten elämään myös myönteisiä vapaa-ajan vaikutuksia. Nyt voimme nousta Mäntsälästä Lahden junaan ja
vaihtaa siellä Joensuun tai Kuopion kaukoliikenne juniin. Toki voimme matkata myös Pietariin tai Moskovaan.
Oikoradan myötä matka-ajat itään lyhentyvät ja Lahti-Luumäki radan perusparannuksen valmistuttua matkanteko sen
kun nopeutuu.
Tammikuun puolessa välissä kävin junalippuneuvotteluissa Helsingissä ja sain tutustua raiteella 12 seisoneeseen
tuliterään uuteen makuuvaunuun. Uusia makuuvaunuja on helmikuun alusta liikenteessä kaksi, mutta syyskuussa jo 20.
Uusi vaunu on sijoitettu liikenteen alkaessa pikajunaan P61, joka lähtee Helsingistä kello 19.20 ja saapuu Rovaniemelle
kello 7.51. Takaisin päin kannattaa nukkua uudessa vaunussa junassa numero P 68, joka jättää Rovaniemen kello 21.10
ja saapuu Helsinkiin 8.40. Oikoradan valmistuttua mäntsäläläisten kannattaa nousta vaunuun vaikkapa Tikkurilasta.
Myös yöjunayhteys Lahden, Kuopion ja Oulun kautta Lappiin voisi olla Mäntsälässä asuville kätevä (P81/P84).
Toivottavasti VR asettaisi uusia vaunuja tälle reitille, jonka makuuvaunut jäävät nykyisellään Ouluun. Esittelyvaunun
konduktöörit ainakin kertoivat olevansa valmiita pysäyttämään yöjunan Mäntsälässä, mutta varmaan sitä joudumme
vielä tovin odottamaan.
Uuden hytit ovat kahdelle hengelle
Uudessa Talgon Otamäen tehtaiden valmistamassa kaksikerroksisessa makuuvaunussa on 19 hyttiä, joista yläkerrassa
kahdeksan. Yläkerran hytit olivat mukavimpia, koska niissä on oma vessa ja suihku. Myös lemmikkieläinhytti ja
allergiahytti vaikuttivat toimivilta ja ne on sijoitettuna omaan rauhaansa eli kerrosten puoliväliin. Lemmikkieläinhytissä
on oma ilmastointi, joka on erillään muun vaunun ilmastoinnista. Alakerrassa on yksi invahytti, jonne pääsee leveän
oven ansiosta helposti ja vessa on invahyttiä vastapäätä käytävän toisella puolella. Uuden makuuvaunun alakerrassa
yöpyjät käyttävät kahta yhteistä vessaa, joista toinen on tilava invavessa ja toinen melko pieni, aikalailla
lentokonevessaa muistuttava ratkaisu. Myös alakertalaiset voivat käydä suihkussa, jonne pääsee avainkortilla. Kaikki
uudet hytit on suunniteltu kahden hengen osastoiksi, mutta konduktööri voi avata muutamia alakerran hyttejä neljän
hengen osastoiksi. Tämä voi olla mukava ratkaisu lapsiperheille.
Lapsille voi saada myös turvaverkon sänkyyn. Mutta verkko on mahdollista asentaa vain alapetille. Omia lapsiani en
ole koskaan saanut yöjunassa alasängylle vaan koko makuuvaunumatkan viehätys on aina perustunut ylävuoteissa
matkustamiseen. Tästä saa VR uskoakseni palautetta lapsiperheiltä.
Uudet vaunut ovat kokonaan savuttomia ja savunilmaisimet käräyttävät tupakoitsijat eli tupakointia ei kannata kokeilla:
konduktööri tulee paikalle nopeasti. VR laajentaa internetin kautta varattavien lippujen ostomahdollisuutta myös
makuuvaunupaikkoihin ja lippuja voi lunastaa toukokuun puolessa välissä R-kioskeista, mikä on mäntsäläläisille
junamatkaajille hyvä parannus.
Uusi vaunu numeroina:
Valmistaja: Talgo
Pituus 26,4 m
Korkeus 5,22 m
Leveys 3,2 m
Taara paino 59000 kg
Nopeus max. 160 km/h
Vuoteita 38
Vaunun hinta 2,9 miljoonaa euroa
uusia vaunuja liikenteeseen vuonna 2006 kaksikymmentä.
Helmikuussa liikennöi 2 ensimmäistä vaunua.
Makuuvaunumatkustusta pohti markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho
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Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen teemailta kiinnosti yrittäjiä
06.03.2006
Kunnan valtuustosalissa oli kuulemassa kolmekymmentäviisi yrittäjää työntekijöiden palkkaamiseen liittyvistä asioista
ja ehdoista tiistaina 17.2.2006. Ilahduttavaa oli, että keväällä yrityskurssin käyneet menestyvät uudet yrittäjät ovat jo
laajentamassa toimintaansa ja miettimässä työvoimakysymyksiä. Näitä kasvuhakuisia yrittäjiä Mäntsälä tarvitsee.
Koeaika ja siitä sopiminen unohtuu useasti yrittäjiltä. Liian usein yrittäjä otaksuu koeajan olevan automaattisesti
työsopimuksessa mukana. Näin ei ole vaan siitä tulee aina erikseen sopia ja mielellään kirjallisesti, kertoi ylitarkastaja
Lasse Päivätie Uudenmaan työsuojelupiiristä. Hän kehotti kysymään työsopimuksista ja sovellettavista
työehtosopimuksista työsuojelupiiriltä. Työehtosopimuksia on yli 150 ja sovellettavan sopimuksen etsintä voi aiheuttaa
yrittäjälle mietintää. Työnantajan tulee antaa kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on seikka, joka unohtuu
suuremmiltakin työnantajilta.
Suomen Yrittäjien Jarkko Soikkeli selvitti työntekijän palkkaamiseen liittyviä kustannuksia. Jos vuosipalkka on
vaikkapa 23000 euroa, tulee yritysten tulojen palkattavan työntekijän kohdalla yltää noin 41500 euroon, jotta
palkkaaminen olisi taloudellisesti onnistunut.
Palkkaaminen kannatti
Yrittäjä Taru Niinimäki kertoi käytännön esimerkin palkkaamisesta. Yleisö esitti Niinimäelle suoran kysymyksen: kannattiko? Tähän saatiin selkeä vastaus ”kyllä”. Levollisen oloinen Niinimäki kertoi oman ajan olevan tärkeä yrittäjille
ja uusi työntekijä on helpottanut toimintoja selvästi. - Toki ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso asia ja monia
asioita tulee valmistella. Pelkkä työpisteen perustaminen aiheuttaa suunnittelua ja hankintoja. Työntekijällä tulee olla
töitä ja mahdollisuus toimia heti, totesi Taru Niinimäki. Niinimäen TNM-Consulting Ky sai myös hyvin apua Mäntsälän
Työvoimatoimistolta rekrytointiprosessissa.
Tilaisuuden järjestivät Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Mäntsälän Yrittäjät ry. Kommenttipuheenvuoron tilaisuudessa piti
toimitusjohtaja Harri Kari Porvoon Seudun Uusyrityskeskuksesta.

Mäntsälän messut toukokuussa
06.03.2006
Mäntsälän messut 6.5.-7.5.2006
Perinteiset Mäntsälän Messut järjestetään jälleen toukokuussa. Messut tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutustua
Mäntsälän elinkeinoelämään ja yrittäjille messut ovat loistava tilaisuus esitellä toimintaansa ja kartuttaa asiakaskuntaa.
Tapahtuman järjestää Mäntsälä Mielessä ry, jossa toimivat Mäntsälän Yrittäjät ry, Mäntsälän Yrittäjänaiset ry ja
Mäntsälän Nuorkauppakamari.
Kysymyksiin vastaa projektisihteeri Anneli Ollikainen-Lager, puhelin 040 577 7110.
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Mäntsälän messut 6.5.-7.5.2006
06.03.2006
6.5.2006 - 7.5.2006
Mäntsälän Messut ry
Mäntsälän Jäähalli
Perinteiset Mäntsälän Messut järjestetään jälleen toukokuussa. Messut tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutustua
Mäntsälän elinkeinoelämään ja yrittäjille messut ovat loistava tilaisuus esitellä toimintaansa ja kartuttaa asiakaskuntaa.
Tapahtuman järjestää Mäntsälä Mielessä ry, jossa toimivat Mäntsälän Yrittäjät ry, Mäntsälän Yrittäjänaiset ry ja
Mäntsälän Nuorkauppakamari.

Euromarket avasi Mäntsälässä
09.03.2006
Uusi Euromarket avasi tänään 9.3.2006 ovensa. Euromarket toimii entisessä Seston tilassa, mutta on myymäläpintaalaltaan merkittävästi vanhaa Sestoa suurempi. Myös tavaravalikoima on kasvanut.
Ensi kuussa mäntsäläläiset saavat jälleen uuden kaupan kun S-kauppa muuttaa täysin uusiin tiloihin Keskustiellä.
Euromarketin lisäksi Mäntsälässä toimivat K-supermarket Kalaasi, Lidl ja kyläkaupat Nummisissa, Saarella ja
Sälinkäällä.
Mäntsäläiset nauttivat hyvistä ja uusista kaupoista kun K-Kalaasi täytti vasta joulukuussa 2 vuotta ja Lidlillä on ikää
samanmoiset.

ADR ajolupakoulutukseen ESR -tukea
11.03.2006
ESR-ohjelmakausi 2001-2006 lähestyy loppuaan. Vielä kuitenkin ehditte mukaan EKES-TÄSMÄ henkilöstön
kehittämisprojektiin.
Projekti tarjoaa taloudellista tukea kuljettajien ADR -ajolupakoulutukseen. Tuen suuruus on noin 50 % koulutuksen
kustannuksista. Koulutus voi tapahtua joko työtehoseuran Rajamäen koulutusyksikössä arkipäivisin tai jos riittävästi
koulutettavia saadaan kokoon, viikonloppukurssina Mäntsälässä.
Tarkemmat tiedot kursseista saa www.tts.fi "Kuljetusalan koulutus" nettisivuilta. Kurssille voi ilmoittautua myös
Mäntsälän työvoimatoimistoon seija.isopahkala@mol.fi tai Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n henkilökunnalle.
Ohjelmakauden jälkeen ESR-tuet Etelä-Suomessa tulevat voimakkaasti alenemaan, joten nyt on juuri oikea aika
hyödyntää tämä mahdollisuus ja saada vielä EU-rahaa henkilöstön koulutukseen.

Koeajot alkavat oikoradalla - radalle meno vaarallista!
16.03.2006
Oikoradan sähköistystyöt ovat käynnissä. Radan koeajot alkavat keväällä. Radalla liikkuminen on nyt ehdottomasti
kielletty, painotetaan Ratahallintokeskuksesta. Oikoradan varta ei kannata käyttää siis kevään hiihto- tai pyöräretkillä.
RHK toivoo vanhempien muistuttavan lapsiaan radan vaaroista.

Z-junalla Mäntsälään
20.03.2006
Z kirjain on syytä pitää mielessä kun nousee asemalta Mäntsälään menevään junaan. Oikoradan liikenne alkaa 3.
päivänä syyskuuta 2006 ja VR on nyt antanut Mäntsälän lähiliikennejunalle tunnuksen Z.
Kirjain Z sopii tunnukseksi hyvin. Kirjaimen pystyviiva kuvaa oikeassa linjassa oikoradan suuntaa. Se on myös helppo
muistaa. M-tunnusta Mäntsälään ei enää voinut saada, koska se meni jo 1975 silloiselle Martinlaakson radalle nykyiselle Vantaankosken radalle.
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Väkiluku jatkaa kasvua Mäntsälässä
20.03.2006
Vauvat kasvattavat väestönlisäystä Mäntsälässä
Mäntsälä on vuonna 2006 edelleen väestöään kasvattava kunta. Asukkaita tuli tammikuussa lisää 13 ja helmikuussa 24
eli kahdessa kuukaudessa väki lisääntyi Mäntsälässä 37 ihmisellä nettolukuna laskettuna.
Kahden ensimmäisen kuukauden aikana kuntaan syntyi 52 uutta mäntsäläläistä. Kuolleita oli 17, tulomuuttoa 140 ja
lähtömuuttoa samoin 140. Maahanmuuttoa Mäntsälään kertyi neljän henkilön verran ja kaksi mäntsäläläistä muutti
ulkomaille. Alkuvuoden väestön lisäys kertyy siis miltei yksinomaan vauvoista.

SALAOJA- JA RÄJÄYTYSTYÖYRITYS MÄNTSÄLÄÄN
31.03.2006
Esko Hirvonen on siirtänyt yrityksensä Salaojaurakointi Hilan Alastarolta Mäntsälän Nummisiin. Firman siirto tuli
ajankohtaiseksi kun Esko Hirvosen omistukseen siirtyi mäntsäläläinen Rakennusliike Juha Jokinen Oy. Toimintojen
keskittäminen yhdelle paikkakunnalle helpottaa yrittäjän työtä ja paikkakunnalla, jossa on yli 400 toimivaa tilaa
tarvitaan myös salaojia. Räjäytystöitä voidaan tarjota vaikkapa omakotitalon louhintatöiden yhteydessä.
Salaojien rakentamisesta Esko Hirvosella on 14 vuoden kokemus. Hirvonen ajaa ojat juuri oikeaan syvyyteen
lasertekniikan avulla. Laser hälyttää virheestä heti. Sadalla metrillä toleranssi on lasertekniikan ansiosta korkeintaan
yksi millimetri, kertoo Hirvonen.
Salaojien rakentamiseen tarvitaan kahdesta kolmeen henkilöä. Myös tilan isäntä voi osallistua halutessaan töihin.
Santasilmien teko luonnistuu yleensä tilanomistajilta helposti, sanoo Esko Hirvonen. Hänen yrityksensä laatii
tarvittaessa myös salaojasuunnittelun. Kartoille merkitään valtaoja, kokoojaoja, apukokoojaojat sekä imuojat.
Vuojoen kartanon sisätilojen räjäytys oli haastava työ
Esko Hirvonen on saanut juuri päätökseen Eurajoella sijaitsevan Vuojoen kartanon sisätilojen räjäytystyöt. Tämä urakka
oli Hirvoselle räjäytystöistä kertyneen kokemuksen kannalta uran vaativin, mutta samalla myös haasteellisin. – Välillä
työskenneltiin todella vaikeissa olosuhteissa. Kun kysymyksessä on arvokas, historiallinen vuonna 1836 rakennettu
kartano, täytyy räjäytysten sujua juuri suunnitellun mukaan. Kaikki kohteet kuvattiin Museoviraston toimesta ennen ja
jälkeen räjäytysten. – Siinä työssä oppi paljon ja kokemuksia voi aina soveltaa.
Kiire ei sovi räjäytystyömaalle
- Räjäytystyöt kannattaa valmistella aina huolella. Onnettomuudet räjäytystyömailla ovat johtuneet usein liiallisesta
kiireestä. Jos panostusreikiä ei poraa riittävän taajaan, saattaa räjäytys käyttäytyä täysin arvaamattomasti. Siksi kiire ei
sovi räjäytystyömaalle, painottaa Hirvonen.
Mäntsälässä on lukuisia kartanoita, mutta niiden kellareihin ei Salaoja Hila ole heti laskeutumassa. Omakotitalojen
perustukset ja räjäytykset louhintapaikalla kiinnostavat yrittäjää. - Mäntsälässä rakennetaan paljon ja osassa
rakennuspaikkoja tarvitaan varmasti myös räjäytyksiä. Siihen meillä on osaaminen. Nyt on vain firman markkinointi ja
nimen tunnetuksi tekeminen tärkeää. Seinien vieressä ja sisätiloissa olevat kohteet kyllä kiinnostat , sanoo Hirvonen.
Esko Hirvosen toinen yritys Rakennusliike Juha Jokinen Oy:n leipälaji on omakotitalojen anturalaudoitukset ja valut
sekä tukimuurien ja väestönsuojien laudoittaminen sekä niiden valutyöt.
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Helsingin Yliopiston Saaren yksiköstä oma laitos
31.03.2006
Helsingin Yliopiston Saaren yksiköstä tulee oma laitoksensa ensi vuoden alusta. Uusi nimi kuuluu ”Helsingin
Yliopiston kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos”. Oma laitos merkitsee lisää itsenäistä päätäntävaltaa ja toiminnan
vapautta. Uutena yksikkönä laitoksen alaisuuteen liittyy kotieläinhygienia. Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos
työllistää lähes 50 ihmistä.
Mäntsälässä tehdään tiedettä
Saarella tehdään runsaasti tohtoritasoista tutkimusta. Sikateknoprojekti on täydessä vauhdissa ja uusina tutkimuksina on
aloitettu professori Katilan vetämä ”Tiinehtymiseen vaikuttavat asiat hevosilla ja dosentti Olli
Peltoniemen ”Hyvinvointi ja tuotanto sianlihan tuotannossa”. Näiden kolmivuotisten projektien rahoitus on yhteensä
340000 euroa. Myös lukuisia muita tutkimuksia on Saarella käynnissä.

KUUMA-kunnille yhteinen elinkeinostrategia
04.04.2006
KUUMA-kunnille on laadittu yhteinen elinkeinostrategia. -Alueellinen elinkeinopolitiikka muodostuu kokonaisuudesta,
jossa eri toimijoiden tekemiselle on määritelty yhteinen suunta ja jota toteutetaan usean eri toimijan yhteistyönä,
Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu sanoo. – Varsinainen yritystoiminta on luonnollisesti yrittäjien vastuulla, ja
kuntien tehtävä on luoda yritystoiminnalle hyvä toimintaympäristö, Joensivu jatkaa.
KUUMA kuntien yhteiset toimenpiteet liittyvät logistisen sijainnin hyödyntämiseen, työvoiman saatavuuteen ja
aluemarkkinointiin. – Elinkeinostrategiassa on hankkeistettu yhteisesti tehtävät toimenpiteet, KUUMAelinkeinotyöryhmän puheenjohtaja Lasse Laaksonen painottaa.
Yritystontteja tarjolla myös kuntien raja-alueilla
Elinkeinostrategian mukaan kunnilla tulee olla koko ajan käytettävissä riittävästi rakentamiskelpoista maata erilaisen
yritystoiminnan tarpeisiin. Kilpailukykyä parannetaan nopeuttamalla ja lisäämällä yritysalueiden kaavoitusta.
Yhteistyössä keskitytään ylikunnallisen kaavoituksen ja työpaikka-alueiden kehittämiseen kuntien raja-alueilla.
Seudun logistinen kilpailukyky kasvaa
KUUMA-alueen kannalta keskeisiä toimialoja ovat teknologiateollisuus, elintarviketeollisuus ja rakennusala. Alueen
logistinen sijainti on erinomainen tukkukaupan yksiköille. Vuosaaren sataman valmistuminen ja lentokenttäalueen
kasvu tuovat uusia mahdollisuuksia. Elinkeinostrategiassa nostetaan esille poikittaisten liikenneyhteyksien
parantaminen.
Seudun työpaikkaomavaraisuutta nostetaan
Vuonna 2003 työpaikkaomavaraisuus Keski-Uudenmaan kunnissa oli 63,4 %. Alueella asuva työvoima on lisääntynyt
nopeammin kuin alueen työpaikat. – KUUMA-kunnat pitävät tavoitteena työpaikkaomavaraisuuden nostamista,
yhteistyöjohtaja Kirsi Mononen sanoo.
Mäntsälässä KUUMA kuntien elinkeinostrategia työhön on osallistunut Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja
Pekka Tikka.

Liikkeiden avausryntäystä Mäntsälässä torstaina 6.4.2006
06.04.2006
Torstaina avattiin uusia liiketiloja Mäntsälässä urakalla. Rautia Korpisaari avasi uuden 800 m2 myymäläosionsa
Mäntsälän Portissa. Avauksen suoritti Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Keskinen. Keskinen korosti
rautakaupan laajennuksen kertovan menestyvästä paikkakunnasta ja lähes kaikki uuden asukkaat asioivat ensimmäisen
asuinvuotensa aikana rautakaupassa. Ne ovat siis kunnan käyntikortteja, totesi Keskinen puheessaan.
Mäntsälän liikkeiden avajaisrytinä jatkui keskustassa kun uusi S-market avattiin. S-marketin liikekiinteistössä avajaisia
vietettiin myös Kenkämaailmassa ja Teknisillä. Sirpan putiikki uudessa liiketalossa ehti viettää avajaisiaan jo hieman
aiemmin.
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Mäntsälä on ykkönen elinkeinotoiminnan kehittämisessä
10.04.2006
Taloustutkimus Oy:n Kuntien Imago VIP-2005 tutkimuksessa Mäntsälä menestyi KUUMA kunnista parhaiten
elinkeinopolitiikassa. Mäntsälä sai KUUMA kunnista parhaat tulokset elinkeinotoiminnan kehittämisessä ja
liikenteellisessä sijainnissa. Kuntien yleisarvosanoissa Mäntsälä on keskivertoa, saaden tulokseksi 7,5. Edelle menivät
Nurmijärvi tuloksella 7.96 ja Tuusula tuloksella 7.92. Mäntsälästä jälkeen jäivät Kerava (7,46) ja Järvenpää (7,22).
Pornaisten tulosta ei tutkimuksessa ole mukana. Mäntsälä ylsi myös vertailuryhmän keskiarvon yläpuolelle
(vertailukuntina Lohja, Porvoo, Lahti, Kirkkonummi ja Riihimäki).
Kunnan kehittämisaktiivisuutta kiitetään
Kerava, Järvenpää ja Tuusula ovat Mäntsälää ja Nurmijärveä tunnetumpia KUUMA kuntia. Yleisarvosana Mäntsälän
kohdalla on pysynyt edellisvuosien tasolla. Kunnan kehittämisaktiivisuutta kiitetään ja selvästi imagoa kohottavia
arviota Mäntsälä saa kuntakeskuksen kaupallisista palveluista ja kunnallisista palveluista. Mäntsälän heikoimpina
ominaisuuksina pidetään kuntayhteistyön tuloksellisuutta, teknologiatoimintaa ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia sekä
kunnallistaloutta.
Taloustutkimus teki tutkimuksen puhelininformoituna Internet-kyselynä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1134 kuntien
koskevaan päätöksentekoon osallistuvaa päättäjää syys-lokakuussa 2005.

HAAMUOSTAJAT TYYTYVÄISIÄ PALVELUUN - ASIAKKAAN
KOHTAAMISESSA JOSKUS ONGELMIA
15.04.2006
Parempaan palveluun projekti loppusuoralla
HAAMUOSTAJAT TYYTYVÄISIÄ PALVELUUN, MUTTA ASIAKKAAN KOHTAAMISESSA ONGELMIA
Mäntsälän Yrityskehityksen Parempaan palveluun projektin haamuostojen tulokset esiteltiin torstai iltana projektiin
osallistuneille kauppiaille ja heidän henkilökunnalleen. Yhteenvedon tehnyt MYK:n markkinointipäällikkö Jyrki
Teeriaho kertoo palvelun olevan Mäntsälässä pääosin hyvää ja joissakin liikkeissä päästiin jopa upeisiin suorituksiin.
Mäntsäläläisessä palvelussa on asiallisuutta, osaamista, luottamusta ja henkilökohtaista tuntemista. Mäntsäläläisiä
yrityksiä haamuostajat luonnehtivat miellyttäviksi, kohteliaiksi, rehellisiksi ja huomioonottaviksi.
Tulo myymälään usein ongelma
Asiakkaan huomioiminen liikkeeseen saavuttaessa on ongelmallisin tilanne. Asiakas luonnollisesti odottaa, että hänet
huomataan. Usein pieni nyökkäys tai tervehdys riittää. Viidentoista minuutin odottelua on jo huonoa palvelua, kertoo
Teeriaho. Asiakkaaseen tulee myös keskittyä. Kännykkään vastaaminen kesken myyntitilannetta tai jos myyjä hoitaa
samanaikaisesti jotakin muuta asiaa ärsyttää. Myyntitilanteen loppuun vieminen on tärkeää.
Huomioita haamuilta tuli myös liikkeiden siisteydestä, myyjien vaatetuksesta ja yrityksen osoitteista sekä myös
liikkeiden äänimaailmasta. Tavaroiden ryhmittely oli myös tarkastelussa. Myyjiltä toivottiin yhtenäistä vaatetusta ja
olipa muutama yritys vaikea löytääkin. Ilmoituksiin kannattaa laittaa ainakin osoite tai ajo-ohje.
Erittäin hyvään tulokseen Mäntsälässä ylti kolme yritystä, kaksi yritystä sai hyvän arvosanan ja parannettavaa oli
kolmella. Onnetonta tai huonoa palvelua ei saatu missään. Yleisesti ottaen palvelu ja myyntitapahtuma onnistuu, mutta
myyntitilanteeseen pääsemisessä on parannettavaa muutamissa yrityksissä.
Tulosten esittelyn jälkeen Parempaan palveluun Mäntsälässä projektinvetäjä Seppo Huovila selvitti reilun tunnin ajan
myyntitapahtuman kulkua aktiiviselle mäntsäläläisille liike-elämän edustajille.

VR mukana Mäntsälä messuilla 6.-7.5.2006
18.04.2006
Mäntsälä messuilla on mukana myös VR Osakeyhtiö esittelemässä uutta Mäntsälä junalippua ja matkustusta oikoradalla.
Mäntsälä junalippu on tarkoitettu työmatkaliikenteeseen. Mistä ja miten lippuja ostetaan ja mitä ne maksavat, kerrotaan
messuilla. VR:n osasto on numero 87 ja se sijaitsee esiintymislavan tuntumassa kunnan ja Mäntsälän Yrityskehityksen
osastojen vieressä.
Mäntsälään liikennöivän Z –junan aikataulut, vyöhykejaot ja hinnat selviävät siis kätevästi Mäntsälä messuilla.
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Nordenskiöld -stipendi Mäntsälään
20.04.2006
Mäntsälän Ohkolassa asuvalla filosofian maisteri Martt Blåfieldille on myönnetty 16 000 euron stipendi Koillisväylän
löytäjän Adolf Erik Nordenskiöldin (1832-1901) elämänkerran kirjoittamiseen. Tutkimusmatkailija Adolf Erik
Nordenskiöld asui nuoruutensa Mäntsälän Nummisissa Alikartanossa, joka tunnetaan myös Frugårdina. Nykyisin
Nordenskiöldin lapsuudenkoti on museona ja Museovirasto pitää museota avoinna kesäisin. Stipendin myönsi Suomen
kulttuurirahaston Lapin rahasto.
Martti Blåfield on Mäntsälässä tunnettu Nordenskiöld tutkija ja monet mäntsäläläiset ovat kuulleet hänen ansiokkaita
esitelmiään. Martti Blåfieldin vaimo Tuula Blåfield esittää Nukketeatteri Sinisessä Myllyssä Nordenskiöld aiheista
"Koillisväylän purjehdus" teatteriesitystä.

Lähijuna kampanja alkoi
21.04.2006
KUUMA kunnat Mäntsälä, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Pornainen ja Nurmijärvi aloittivat mainoskampanjan
lähijunissa. Teemana on "Kuumaa kasvua - lähellä on enemmän" ja kuvituksena juna ja moottoritie. Lisäksi julisteessa
on Keski-Uudenmaan kartta.
Kampanjan ensimmäiset julisteet on jo liimattu VR:n lähijunien vaunuosastojen päätyseiniin. Kampanja kestää koko
toukokuun. Mainospaikkoja on yhteensä 300. Kampanja on osa kuntien toteuttamaa oikoratamarkkinointiprojektia.

Mäntsälä messut viikonloppuna, MYK osastolla 75
05.05.2006
Mäntsälän Yrityskehitys esittäytyy Mäntsälän messuilla osastolla 75 eli esiintymislavan vieressä.
Mäntsälän messut ovat avoinna lauantaina 6.5.2006 kello 10-17 ja sunnuntaina 7.5.2006 kello 10-16.
Tervetuloa.

OIKORATA MERKITTÄVIN UUDISTUS JUNALIIKENTEESSÄ
VUOSIKYMMENIIN
08.05.2006
JUNAYHTEYDET ITÄ-SUOMEEN NOPEUTUVAT SYYSKUUSSA
Junamatkat nopeutuvat, junavuorojen määrä kasvaa ja yhteydet paranevat, kun Keravan ja Lahden välinen oikorata
otetaan käyttöön 3. syyskuuta. Eniten nopeutuvat yhteydet Itä-Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä. Myös Venäjänjunat nopeutuvat. Uusina asemina rataverkkoon liittyvät Mäntsälä ja Haarajoki.
Kyseessä on merkittävin uudistus Suomen junaliikenteessä vuosikymmeniin, sillä syksyyn mennessä saadaan
liikenteeseen myös kaikki VR:n viime vuosien aikana hankkima uusi junakalusto.
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Junavuorojen määrä kasvaa kaukoliikenteessä noin viisi prosenttia. Eri puolille maata tulee uusia nopeita Pendolino- ja
InterCity-vuoroja varsinkin aamun ja iltapäivän parhaisiin lähtöaikoihin. Samalla vähenee sinisten pikajunien määrä.
Yhteydet Helsinki-Vantaan lentokentälle paranevat kaikilta reiteiltä.
Lähes kaikkien junien lähtö- ja saapumisajat muuttuvat 3. syyskuuta. Uudet aikataulut löytyvät 3. toukokuuta alkaen
matkahausta VR:n Internet-sivuilta.
Oikorata säästää matka-aikaa Itä-Suomeen noin puolituntia
Junamatkat Kuopiosta, Mikkelistä ja Joensuusta Helsinkiin nopeutuvat 25-60 minuuttia. Matkat Lappeenrannasta,
Kouvolasta ja Lahdesta Helsinkiin nopeutuvat 20-30 minuuttia. Savonlinnan ja Helsingin väliset junayhteydet
nopeutuvat 30-45 minuuttia.
Nopeimmillaan matka Kouvolasta Helsinkiin kestää tunnin ja 23 minuuttia, Lappeenrannasta 2 tuntia ja 9 minuuttia,
Joensuusta 4 tuntia ja 17 minuuttia, Mikkelistä 2 tuntia ja 23 minuuttia ja Kuopiosta 3 tuntia 52 minuuttia.
Oikorata säästää matka-aikaa noin puoli tuntia. Oikoradan lisäksi nopeutukset tekee mahdolliseksi uusi junakalusto.
Lisäksi suurin sallittu nopeus Tikkurilan ja Keravan välillä nousee 200 kilometriin tunnissa. Nopeudet nousevat myös
muutamilla osuuksilla Savon-radalla, Karjalan radalla sekä Tampereen ja Pieksämäen välillä.
Tikkurilasta tulee vaihtoasema myös niille matkustajille, jotka käyttävät nopeita junia itä-länsi-suunnan matkoilla.
Kaikki uusi kalusto käytössä
VR:llä on ensi syksynä käytössään kaikki viime vuosina tilattu junakalusto, mm. 18 Pendolino-junaa, 92
kaksikerroksista InterCity-vaunua,
20 kaksikerroksista makuuvaunua, 15 kaksikerroksista autovaunua ja 16 kiskobussia. Henkilöliikenteen
kalustoinvestointeihin on käytetty 2000-luvulla yhteensä lähes 530 miljoonaa euroa.
Uuden kaluston myötä matkustusmukavuus ja junien palvelutaso ovat parantuneet. Junat ovat ilmastoituja ja hiljaisia, ja
niissä on esimerkiksi sähköpistokkeita kannettaville tietokoneille. Junissa on monipuoliset palvelut eri asiakasryhmille,
mm. perheille ja liikuntarajoitteisille. Erityisesti lapsiperheiden matkustusmukavuus paranee InterCity-vaunuissa
tehtävien muutostöiden ansiosta.
Muutoksia Venäjän-liikenteessä
Venäjän-junat nopeutuvat 25-40 minuuttia. Eniten nopeutuu Helsingistä Pietariin ajava Sibelius-juna, jonka matka-aika
on syksyllä 5 tuntia 9 minuuttia (nykyisin 5 tuntia 48 minuuttia).
Pietariin kulkevat Sibelius- ja Repin-junat siirtyvät käyttämään Suomen- asemaa syyskuussa. Nykyisin junat ajavat
Pietarissa Laatokan asemalle. Muutos nopeuttaa Pietarin junien matka-aikoja yhdessä oikoradan vaikutuksen kanssa.
Sibelius-junan kalusto uusitaan 15. kesäkuuta. Nykyisin käytössä olevat siniset vaunut korvataan yksikerroksisilla
InterCity-vaunuilla.

MÄNTSÄLÄLLE HYVÄT TULOKSET ELINKEINOPOLITIIKAN
KEHITTÄJÄNÄ
12.05.2006
Uudenmaan Yrittäjät arvio Mäntsälän Uudenmaan kunnista kolmanneksi parhaaksi elinkeinopolitiikassa.
Elinkeinopolitiikan mittaristo keväältä 2006 kertoo Mäntsälän olevan kolmas. Edelle kirivät vain Kerava ja Järvenpää.
Uudellamaalla kuntien saamissa arvioissa oli reiluja eroja. Parhaat arviot saanen kunnan pistemäärä oli kolminkertainen
heikoimpaan kuntaan verrattuna. Uudenmaan viisi parasta kuntaa olivat:
Kerava 69 pistettä
Järvenpää 57 pistettä
Mäntsälä 54 pistettä
Lapinjärvi 51 pistettä
Askola 51 pistettä.
Elinkeinotoimen resursseissa Mäntsälä arvioitiin toiseksi parhaaksi kunnaksi ja kuntien viestinnässä ja tiedottamisessa
kolmanneksi kuten myös koulutuksessa.
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KUUMA KUNNAT INNOSTUIVAT OIKORADASTA
15.05.2006
Oikorata avautuu liikenteelle 3. syyskuuta 2006. Keski-Uudenmaan KUUMA -kunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä,
Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula markkinoivat työpaikka-alueitaan yrityselämälle Logistiikkamessuilla Helsingissä
17.5.-20.5.2006.
Oikoradan välittömässä vaikutuspiirissä ovat Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä, mutta oikoradan vaikutus heijastuu myös
muihin Keski-Uudenmaan kuntiin. Oikoradan uudet asemat avautuvat Järvenpään Haarajoelle ja Mäntsälään. Oikorata
erkanee pääradasta Keravan Kytömaalla ja oikoradan ja vuonna 2008 avattavan Vuosaaren satamaradan myötä
Keravasta kehittyy varsinainen rautatieliikenteen solmukohta. Mäntsälässä iloitaan junaliikenteen alkamisesta.
Uusia yritysalueita avataan
Oikoradan rakentaminen on vauhdittanut kuntien kaavoitusta ja yritysalueiden rakentamista. Oikoradan
rakentamispäätöksen (kesäkuu 2001) jälkeen elinkeinoelämä on ottanut kuntiin varsin vilkkaasti yhteyttä ja paine
yritystonttitarjonnan kasvattamiseen on lisääntynyt.
Keravalla on alkanut mittava logistiikkakeskuksen suunnittelu. Tämä yli 100 hehtaarin alue rakentuu Vuosaaren
satamaraiteen ja pääradan yhtymäkohdan viereen ja aloittaa toimintansa 2008.
Mäntsälä on hankkeissaan jo pitkällä. Kapulin tuotannon- ja logistiikan yritysalueella louhitaan jo reippaasti maata.
Yritykset pääsevät sijoittumaan Mäntsälä eteläisen moottoritierampin läheisyydessä olevalla uudelle alueelle kesällä
2006.
Järvenpää asemakaavoittaa tilaa vievän kaupan aluetta Lahden moottoritien eteläiseen liittymään. Alueelle voi
sijoittautua myös muuta yritystoimintaa kuten teknologiayrityksiä ja maahantuontia.
Tuusulan kunnan suurhanke on uusi teollinen taajama Focus, joka syntyy lähelle Vantaan rajaa ja lentoasemaa.
Pornainen on kaavoittamassa hoivayrittämiseen soveltuvia tontteja Halkiaan ja liike- ja yritystontteja Järvenpääntien
varteen. Nurmijärven kehittämiskohteena on kolmostien varressa oleva Ilvesvuoren yritysalue ja Hangonväylän varrelle
rakennetaan Ketunpesää.
KUUMA kunnat esillä messuilla 2 –hallissa
KUUMA kuntien yritysalueita esitellään Logistiikkamessujen hallissa 2, osastolla 2d38. Kävijät voivat testata myös
Keski-Uudenmaan kuntatietämystään.

Reilut sata uutta ihmistä Mäntsälään neljän ensimmäisen kuukauden aikana
19.05.2006
Mäntsälän väkiluku kasvoi 114 ihmisellä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Mäntsälän väkiluku oli huhtikuun
lopussa 18340 henkilöä. Tammi-helmikuussa on syntyneitä 86, kuolleita 40, tulomuuttoa 329 ja lähtömuuttoa 267.
Maahanmuuttoa Mäntsälään kertyi 10 ihmisen verran ja ainoastaan neljä mäntsäläläistä muutti ulkomaille.

Euroviisuvoittoa Mäntsäläänkin
22.05.2006
Myös Mäntsälässä iloitaan Lordin euroviisuvoitosta. Lordin kitaristi Amen on mäntsäläläissyntyinen Jussi Sydänmaa.
Tätä nykyä Sydänmaa asuu Helsingissä, mutta monet mäntsäläläiset ovat viikonlopun aikana iloinneet Jussin ja Lordin
voitosta.

Valtakunnan suurin timanttisormus
22.05.2006
Mäntsäläläiset Salina ja Elviira Kupiainen pokkasivat heti ensimmäisellä näytelmäkirjoituksellaan Työväen
Näyttämöiden järjestämillä lasten teatteripäivillä ensimmäisen palkinnon alle 18-vuotiaat kirjoittajat sarjassa.
Näytelmän nimi on Valtakunnan suurin timanttisormus
Elviiran ja Salinan näytelmää luonnehditaan villiksi ja pitelemättömäksi sekä ehdottoman omaääniseksi ja
vauhdikkaaksi. Salina Kupiainen opiskelee Riihenmäen koulun yläasteella, joka on erikoistunut viestintään. Elviira
Kupiainen käy Saaren koulua. Mäntsälässä tytöt tunnetaan kirjoittamisharrastuksen lisäksi liikunnallisista kyvyistään.
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Satamajäänsärkijä SS Turso saa uuden elämän – massiivimahonki veistetään
Mäntsälässä
24.05.2006
Erikoispuuseppä Marko Lindqvist tekee aluevaltauksen laivamaailmaan. Historiallinen satamajäänsärkijä SS Turso
kunnostetaan uuteen loistoonsa. Marko Lindqvistin puusepänliike Mäntsälän Haarajoelta on saanut vastuulleen laivan
puuosien veistämisen. Työ on haastava, koska laivassa puuosat joutuvat ääriolosuhteisiin. Puun on kestettävä suolavettä,
jatkuvaa kosteutta, tuulta ja aurinkoa, kertoo Marko Lindqvist haasteista.
Marko Lindqvist vastaa komentosillan kaiteiden ja laivan 11 ulko-oven valmistuksesta. Kaikki työt tehdään vanhan
perinteen mukaisesti ja raaka-aineena käytetään massiivimahonkia. Lindqvist on innoissaan työkohteesta. Laivassa
kiinnostaa historia ja työn vaativuus. Työtä SS Turson kunnostus tuo puusepänliikkeelle kolmeksi neljäksi vuodeksi.
Väliin mahtuu toki muitakin töitä, painottaa Lindqvist. Omakotitalojen sisustukset ja kalusteiden valmistus ja kunnostus
ovat edelleen Lindqvistin palveluina.
SS Turson kunnostuksessa Lindqvist työstää yli 100 kiloa painavan oven perinteisillä puusepänmenetelmillä tapituksilla
ja loveamisilla. Komentosillan veistämisessä kiinnostaa kauniit kaaret ja paikan päällä veistäminen. Ovet tehdään
Haarajoella, mutta kun on kaiteiden vuoro Lindqvist matkaa Porvoon Isnäsin telakalle.
Sotakorvausalus ostettiin takaisin Suomeen
Satamajäänsärkijä SS Turso laskettiin vesille 12. päivänä tammikuuta 1944 Wärtsilä-Yhtymän Hietalahden telakalta.
Luovutustilaisuudet jäivät uutispimentoon, koska Helsingin ensimmäiset suurpommitukset alkoivat 6. helmikuuta 1944
juuri kun SS Turso oli Hietalahden varustelulaiturissa. Muutaman sadan metrin päässä Tursosta ollut FÅA:n lastilaiva
Antares sai täysosuman ja jouduttiin upottamaan.
Turson palvelu satamamurtajana Helsingissä jäi lyhyeksi. Turso määrättiin liittoutuneiden käytettäväksi Kronstadtiin
avustamaan Leningradin liikennettä. Jatkosodan päätyttyä Suomi joutui luovuttamaan parhaat kauppalaivansa
sotakorvauksena Neuvostoliitolle. Näistä 104 luovutetusta aluksesta Turso oli yksi kymmenestä arvokkaimmasta.
Neuvostoliitossa Turson nimi vaihtui Taifuuniksi, mutta Turso vieraili Taifuunina vielä kerran Helsingissä kesällä 1945.
Taifuunina alus hoiti Leningradin satamaliikennettä vaikeissa talviolosuhteissa useita vuosikymmeniä. Tänä aikana
ilmeisesti aluksen hienot mahonkiovet vaihtuivat teräsoviksi.
Turso löytyi liikeneuvotteluissa vuonna 2002 kun aluksen omistaja EcoPhonenix Holding yhtiö kertoi toimitusjohtaja
Tommy Vertille, että heillä on käytössään yhä vanha suomalainen hinaaja. Vertti kiinnostui asiasta ja selvitti aluksen
olevan vanha kunnon satamajäämurtaja Turso. Löytö oli merkittävä, koska melkoisella varmuudella voi sanoa, että
sotakorvauksena luovutetuista 104 suomalaisesta kauppalaivasta ei ole enää muita jäljellä.
Vuonna 2004 perustettiin Satamajäänsärkijä SS Turso yhdistys ry, joka tekee parhaansa taatakseen Tursolle sen arvon
mukaisen käytön ja kunnostuksen. Kunnostus tarjoaa mielenkiintoisia työkohteita monen eri alan ammattiosaajille.
Kunnostettuna alus on elävä ja liikkuva höyrylaivamuseo. Turso tulee kunnostuksen valmistuttua vierailemaan Itämeren
satamissa Itämeren ekologisten suojeluohjelmien ja höyryalusregattojen yhteydessä.
Lähteet: Satamajäänsärkijä SS Turso yhdistyksen kotisivut
Haastattelu Marko Lindqvist 19.5.2006
Kuvateksti: Marko Lindqvist veistää massiivimahongista kunnostettavan satamajäänsärkijä SS Turson kaiteet ja ovet.
Lisätietoja: Marko Lindqvist, 040 5658635
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Yritysalue markkinoinnissa juna ja kasvukäytävä keskeisiä sanomia
31.05.2006
KASVUKÄYTÄVÄ JA JUNA KESKEISIÄ SANOMIA
Mäntsälä on mukana Kuuma kuntien oikoratamarkkinoinnissa. Meneillään on kolmivuotisen projektin vilkkain vuosi ja
myös viimeinen toimintavuosi. Oikoratamarkkinoinnin perussuunnitelma laadittiin aikanaan Mäntsälän
Yrityskehityksessä, mutta käytännön toteutuksen suorittaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum.
Oikoratamarkkinoinnissa mukana olevat kunnat ovat toteuttaneet kolme Helsingin Sanomien välissä jaettua Kuumaa
kasvua lehteä, joissa Keski-Uuttamaata on esitelty ennen kaikkea yrityspaikkakuntana. Lehti on jaettu Helsingin
talousalueella niissä postinumeroalueilla, joiden talouksien tulotaso on keskitasoa korkeampi. Nyt on tekeillä neljäs
Kuumaa kasvua lehti, joka ilmestyy elokuun lopulla. Oikoradan avautuminen näkyy teemalehdessä vahvasti.
Yhteistyö VR Osakeyhtiön kanssa on ollut hyvää. Toukokuussa VR:n lähiliikennejunissa oli KUUMAA KASVUA
julisteita 300 lähijunassa. Talouselämä lehdessä julkaistiin toukokuussa myös yritysalue liite. Aiemmin samanmoinen
on jaettu Kauppalehti Option välissä. Taloussanomissa on ollut Mäntsälän, Keravan, Järvenpään, Nurmijärven,
Tuusulan ja Pornaisten ilmoituspalkkisarja ja se jatkuu vielä syksyllä 2006. Syksylle on suunnitteilla
radiomainoskampanjat ja mukaan otetaan muutama erikoislehti.
Toimittajille on järjestetty kolme lehdistötilaisuutta, joista viimeisin pidettiin Mäntsälän kunnantalolla 9. päivänä
toukokuuta.
Ulkomainontaan ei saatu haluttua näkyvyyttä
Oikoratamarkkinoinnin tavoitteena oli saada moottoritien varrelta näkyviä mainospaikkoja, mutta tässä ei onnistuttu.
Vaikeutena on ollut taulujen luvanvaraisuus. Uusia mainostauluja ei ole onnistuttu pystyttämään ja olemassa olevilla
mainostauluilla on hyvät ennakkovaraukset ja toki myös hintaakin. Järvenpään Kyrölään saatiin mainosaikaiseksi,
mutta paikkana se ei ollut paras mahdollinen.
Mäntsälällä oma radiomainoskampanja
Mäntsälän Yrityskehitys – MYK aloitti marraskuussa myös oman radiomainoskampanjan, jota jatkettiin maalis- ja
huhtikuussa tänä vuonna. Radiomainos kertoo pariskunnasta, joka etsii kodilleen ja yritystoiminnalleen oikeaa
paikkakuntaa. Vastauksena on tietenkin Mäntsälä! Radioääninä ovat tunnetut näyttelijät Maria Kuusiluoma ja Turkka
Mastomäki.
Kauppalehdessä on kevään aikana ollut myös Linnalan ja Kapulin yritysalueiden mainoksia ja Taloussanomissa
muutama MYK:n oma mainos. Logistiikkamessuille osallistuttiin oikoratamarkkinoinnin puitteissa ja sitä tuettiin
Kuljetuslehden erikoisnumeron ilmoituksilla ja toimituksellisella aineistolla.
Mäntsälän kunnan ja ja MYK:n tekemässä markkinoinnissa on viestinnän onnistuminen tärkeää. Siksi
lehdistöinformaation hoitaminen huolella ja täsmällisesti on yksi toiminnan perusedellytyksistä. Kuntakokoonsa nähden
Mäntsälä on saanut viestejään hyvin lehdistössä läpi.

Oikoradan koeajot alkavat lauantaina 3.6.2006
01.06.2006
Oikoradan koeajot alkavat lauantaina 3.6.2006. Radalla liikkuminen on siis erittäin vaarallista.
Lauantaina alkavat kuormituskokeet ajetaan sekä tyhjillä että kuormatuilla tavarajunilla. Nopeiden Pendolino-junien
testaukset tehdään kesä-heinäkuun vaihteessa.
Oikoradan rahoitus esillä syksyn budjeteissa
Oikoradan rahoitus on esillä syksyn budjettikeskusteluissa. Silloin selviää saadaanko lähiliikenteeseen lisää rahaa.
Oikoradan liikenne alkaa sunnuntaina 3.9.2006. Ensimmäinen aikataulunmukainen juna saapuu Lahdesta kello 7.40
Mäntsälän rautatieasemalle ja lähtee samalla kellonlyömällä kohti Helsinkiä. Maanantaina - ensimmäisenä arkipäivänä junaliikenne alkaa Mäntsälässä jo 6.04 jolloin juna porhaltaa Helsinkiin.
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Kaksikymmentäkuusi ketjua sijoittuisi Mäntsälään – jos sopivat toimitilat
löytyvät
09.06.2006
Tutkimus kaupan ketjujen sijoittumistarpeista Mäntsälään
Kaksikymmentäkuusi ketjua sijoittuisi Mäntsälään – jos sopivat toimitilat löytyvät
Mäntsälän Yrityskehitys Oy selvitti kaupan ja palveluyritysten ns. ketjuyritysten (mm. franchisingketjut)
sijoittumishaluja Mäntsälään. Suomessa toimivista 80 ketjusta 26 ketjua on ilmaissut mielenkiintonsa sijoittautua
Mäntsälään. Kahdeksantoista ketjua ilmoitti, ettei paikkakunta kiinnosta toistaiseksi missään olosuhteissa.
Kymmenkunta kaupanketjua ei vastannut kyselyyn eikä soittoihin laisinkaan. Loput noin 20 ketjua ovat varauksellisia,
mutta pysyvät kuulolla ja haluavat infoa myöhemmin Mäntsälän kehityksestä ja merkittävistä kaupan hankkeista.
Mikäli Mäntsälään syntyy nykyaikainen kauppakeskus, arviolta 10 ketjua 26 ketjun lisäksi sijoittuisi kuntaan.
Kahdeksantoista ketjua kolmen vuoden aikana
Kolmen vuoden sisällä tutkimusajankohdasta Mäntsälään on kiinnostunut sijoittautumaan 18 ketjua, mikäli yritysten
vaateet toimitiloista ja toimintaympäristöstä ovat ketjujen yritysprofiilien mukaiset. Ne edustavat lukuisia eri toimialoja,
mutta erikoisesti kodinsisustus, ravintola- ja kahvilapalvelut, muotikauppa, urheilu- ja vapaa-ajankauppa, kultakaupat ja
optikkoliikkeet ovat Mäntsälästä kiinnostuneita.
Kasvavaan kuntaan halutaan sijoittautua
Tutkimuksen pohjalta voidaan tehdä selkeä johtopäätös: Väestöpohjan kasvu vaikuttaa sijoittumiseen ja kasvavaan
kuntaan halutaan sijoittautua. Suurin osa kaupan ketjuista, joille aiemmin väestöpohjavaatimus oli 30.000 asukasta,
riittää kuitenkin ostovoiman kasvun myötä 20.000 asukasta. Tämä saattaa johtua yleisestä ostovoiman kasvusta sekä
siitä että ostovoima etelän kaupunkilaisilla on jopa 1,5 kertainen verrattuna pohjoisen ja idän asukkaisiin.
Oikea ja riittävän vetovoimainen kauppaketjujen kokoonpano on keskeinen vaatimus paikkakunnalle sijoittumiselle.
Esimerkiksi vaatekaupat eivät kukaan yksin halua sijoittua Mäntsälään, mutta jos saadaan kasaan 3-5 liikkeen toinen
toistaan tukeva keskittymä, tulijoita löytyy useita.
Kokoonpanoja voivat olla mm.
•muoti-, urheilu ja vapaa-aika
•pikaruokala, kahvila- ja ruokaravintolamaailma,
•kodinsisutus, kodintekniikka, kodintarvikkeet, kankaat, koriste-esineet jne.
•tilaa vaativa kauppa, huonekalut, matot, kodinkoneet, urheilu,
kodin pienrauta- ja tarvikkeet
Kokoonpanot ovat erilaiset, liittyen kotiin, pukeutumiseen ja ravitsemiseen. Paikan lisäksi kokoonpano on entistä
keskeisempää sijoittumiselle.
Sijoittumisessa mielenkiintoisimpia kohteita ovat kauppakeskukset, ydinkeskusta ja jossain määrin retail park tyyppiset
keskittymät, mikäli ne sijaitsevat liikenteellisesti hyvissä paikoissa. Ydinkeskusta, kauppakeskukset ja sisäkaupungit
ovat nousussa.
Kauppakeskuksen sijaitessa ydinkeskustassa erikoisliikkeitä tulee eniten, samoin kauppakeskuksen sijaitessa erikseen
esim. moottoritien liittymässä tuo erikoisliikkeitä kuntaan hyvin. Kauppakeskus on hypermarket vetoinen keskus, jossa
on markettia vastaava tai suurempi neliömäärä erikoiskauppaa ja palveluita.
Yli puoleen kuntaan sijoittumisesta kiinnostuneista kaupan ketjuista vaikuttaa positiivisesti, mikäli ne voivat sijoittua
kauppakeskukseen tai sen välittömään läheisyyteen. Kuudelle ketjulle se on ehdoton Mäntsälään sijoittumisen edellytys.
Mäntsälän Yrityskehitys ja Mäntsälän kunta käyttävät tutkimusta apunaan Mäntsälän kaupallisen keskustan
kehittämistyössä.
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Mäntsäläläisille työnhakijoille ja työnantajille kehitteillä kohtaamispaikka netissä
09.06.2006
Mäntsälän Yrityskehitys on selvittänyt niiden ihmisten osaamista, jotka asuvat Mäntsälässä, mutta käyvät tällä hetkellä
muualla töissä. Peräti yli 200 vastaajista ilmoitti kiinnostuksensa työskennellä Mäntsälässä. Useat ovat valmiita jopa
vaihtamaan alaa voidakseen työskennellä asuinpaikkakunnallaan.
Yhteistyössä Mäntsälän työvoimatoimiston kanssa Mäntsälän Yrityskehitys on kehittämässä Internetiin
työvoimahallinnon sivuille yhteisen työntekijöiden ja työnantajien kohtaamispaikan mäntsäläläisille työnantajille ja
työnhakijoille. Palvelu avautuu elokuussa ja siitä tiedotetaan erikseen niille vastaajille, jotka ovat antaneet luvan
yhteystietojensa välittämiseen. Nettipalvelu tulee avautumaan todennäköisemmin avainsanalla HIRVI.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, p. 050 3819213, E-mail:
pekka.tikka@mantsala.fi
Työvoimaneuvoja Seija Isopahkala, Mäntsälän työvoimatoimisto, p. 050 3960575, E-mail: mantsala@mol.fi

Amenille Hard Rock -kivi Mäntsälään
27.06.2006
Amenille Hard Rock -kivi Mäntsälään – Mäntsälän kunta muistaa Lordi yhtyeen kitaristia maanantaina 26.6.2006
Mäntsälän kunta pystyttää Hard Rock -kiven Lordi yhtyeen kitaristi Amenin kunniaksi. Voitokkaaseen Euroviisujen
voittajayhtyeeseen kuuluva Amen kävi koulunsa Mäntsälässä. Hard Rock -kivi pystytetään Mäntsälän kuntakeskuksessa
vierekkäin sijaitsevien Ehnroosin yläkoulun ja Mäntsälän lukion pihalle. Amen kävi kyseisiä kouluja vuosina 19851991. Kivi on paikallista Aurora graniittia eli migmatiittia - maailman kovinta kiveä.
Kiven julkistamistilaisuus pidetään maanantaina 26.6.2006. Hard Rock -kivi paljastetaan noin kello 14.40.

Mäntsälästä Kuopioon alle neljän tunnin – juna tuo uuden ulottuvuuden
matkustukseen
28.07.2006
Syksyn vapaa-ajan matkoja voi jo nyt suunnitella netissä. Mäntsälän junavuorot löytyvät kätevästi VR:n matkahausta
osoitteesta www.vr.fi
Pohjoiseen ja itään suuntautuvilla matkoilla mäntsäläläiset joutuvat vaihtamaan junaa joko Lahdessa tai Tikkurilassa.
Matkahaku suosittelee useimmiten vaihtoa Lahdessa itään päin mentäessä, mutta muutamille Kuopion tai Joensuun
junille hakukone suosittelee vaihtoa Tikkurilassa eli kannattaa matkata ensin väärään suuntaa ja ohittaa Mäntsälä jälleen
hetken päästä.
Tampereelle päin matkatessa yleisin vaihtoasema on Tikkurila, mutta jos lähtee arkisin vaikka puolelta päivin
Tampereelle, on suosituksena kello 12.18 Lahteen lähtevä juna, josta vaihdetaan Riihimäelle ja sieltä edelleen junalla 49
Tampereelle, jossa ollaan 14.52.
Hakukoneella löytää nopeita yhteyksiä
Hakukoneella löytää nopeimmat yhteydet Mäntsälästä käsin. Esimerkiksi Kuopioon pääsee alle neljän tunnin kun
valitsee Mäntsälästä kello 15.18 lähtevän Z-junan Lahteen ja jatkaa Pendolinolla Lahdesta edelleen Kuopioon, jossa
ollaan kello 19.13. Matka-aika on tällöin 3 tuntia ja 55 minuuttia. Paluu taittuu vielä nopeammin kun porhalletaan
Kuopiosta kello 13.50 lähtevällä Pendolinolla Lahteen ja edelleen taajamajunalla Mäntsälään, jonne saavutaan kello
17.40. Matka-ajaksi jää 3 tuntia 50 minuuttia.
Joensuuhun nopeimmat matka-ajat ovat 4 tuntia 27 minuuttia ja Tampereelle pääsee Mäntsälästä 2 tunnissa 12
minuutissa.
Sibelius nopeampi Pietariin
Pietariin mennään hieman yli 5 tunnin junassa istumisella. Yhteyksiä on päivässä kaksi. Z-juna kello 7.18 Lahteen,
jossa noustaan Sibeliukseen kello 8.29 tai 15.18 Mäntsälästä Lahteen ja Lahdesta kello 16.37 lähtevällä Repinillä
edelleen Pietariin. Sibelius saapuu Pietariin kello 13.33 ja Repin 21.56. Suomalaisen Sibeliuksen matka-aika on 23
minuuttia Repiniä nopeampi.
VR:n matkahaulla on hauska suunnitella matkoja ja se on monella aikataulufriikille verraton työkalu.
(Tämän jutun aikataulut on tehty 4.9.06 matkahaun perusteella. Tarkista yhteydet aina hakukoneesta päiväkohtaisesti).
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UUSIA LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY:N JA MYK:N
PIHA-ALUEELLA
04.08.2006
Mäntsälän Sähkö Oy selkeyttää piha-alueensa liikennöintiä sekä varmistaa turvallisen liikkumisen pihalla aitaamalla
piha-alueen ja rakennuttamalla sisäänkäynneille portit. Yhtiön piha-aluetta aidataan parhaillaan ja työ valmistuu
elokuun aikana. Jatkossa asiakasliikennöinti Mäntsälän Yrityskehitykseen ja Mäntsälän Sähköön tapahtuu kuten
aiemminkin Sepäntien kautta, mutta yhteys Koulutieltä sulkeutuu.

Työmatkalaisille roima alennus junassa
23.08.2006
Junaliikenteen alkaessa tarjoaa VR Osakeyhtiö mäntsäläläisille työmatkalaisille roiman alennuksen 30 päivän lipusta.
Lippua myydään peräti 50 prosentin alennuksella eli syyskuussa lipun Mäntsälä-Helsinki välille voi ostaa hintaan 72,50
€, kun se normaalisti maksaisi 145 euroa.
Lippu on niin edullinen, että myös vapaa-ajan matkustajien kannattaa harkita 30 päivän lipun hankkimista. Jos matkoja
on enemmän kuin yksi viikossa, saattaa 30 päivän lippu tulla edullisemmaksi. Lippua varten tarvitaan valokuva.
Alennuslippujen myynti VR:llä alkaa 1.9.2006 ja alennukset koskevat seuraavia välejä:
Mäntsälä-Helsinki
Mäntsälä-Lahti
Haarajoki-Helsinki
Mäntsälä-Kerava
Lahti-Helsinki

Aamun juna Helsinkiin kello 7.40 onkin erilainen
25.08.2006
Mäntsälään liikennöi uusi nykyaikainen taajamajunakalusto Z –tunnuksen alla. Kalusto on VR:n Sm4 tyyppiä ja junia
kutsutaan myös pikkupendolinoiksi. Mäntsälästä lähtevä aamun kolmas juna on kuitenkin erilainen. Kello 7.40 lähtevä
juna on koottu Eil –lähiliikennevaunuista. Juna on punainen ja matkustusosaston penkit ruskeat. Yhdessä vaunussa on
113 istuinpaikkaa, joista 105 normaaleja istuimia ja 8 istuinta on kääntöistuimia. Vaunussa on yksi
polkupyörä/pyörätuolipaikka. Istumajärjestys junassa on 2 + 3.
Pääsääntöisesti Mäntsälään liikennöidään kaikki muut vuorot Sm4 -kalustolla. Kaluston huolto ja pesut saattavat silti
joskus muuttaa junatyyppiä.
VR Osakeyhtiön kotisivuilla www.vr.fi on myös vaunukalustokuvia, joista innokkaat junamatkaajat voivat katsoa
lisätietoja lähiliikennejunista.
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Puuseppä Marko Lindqvist asentaa jo ovia satamajäänsärkijä Tursoon
30.08.2006
Satamajäänsärkijä S/S Turson kunnostus museolaivaksi etenee vauhdilla. Mäntsäläläinen erikoispuuseppä Marko
Lindqvist on jo asentamassa valmistamiaan massiivimahonki ovia Tursoon Isnäsin telakalla Porvoossa. Torstaina Turso
hinataan Haminaa lehdistötilaisuuteen, jossa laivaa ja sen kunnostusta esitellään tarkemmin.
S/S Turso on vanha Helsingin kaupungin satamajäänsärkijä, joka luovutettiin sotakorvausaluksena Neuvostoliittoon.
Alus toimi Taifun nimisenä Leningradissa murtaen Nevan patoja. Alus saatiin hankittua takaisin Suomeen ja sen
kunnostamista varten perustettiin Satamajäänsärkijä S/S Turso yhdistys.
Tursolle laituripaikka Lyypekin laituriin Helsinkiin
Turso merkitään museolaivarekisteriin ja Helsingin kaupunki on luvannut sille laituripaikan Lyypekin laiturista Vanhan
Kauppahallin luota. Paikka on mitä parhain, kertoo Turso yhdistyksen hallituksen jäsen Esko Härö. Turson hytit
uusitaan ja keulaan valmistuu todennäköisesti yksi uusi hytti. Vanha kapteenin hytti on melko hyvin säilynyt ja se
kunnostetaan. Komentosiltaa on kunnostustöissä jo uusittu. Se on levennetty alkuperäiseen mittaansa. Laivan partaat on
kokonaan uusittu ja Turso tulee käyttämään alkuperäistä höyrykonetta ja kattilaa. Osa laivan venäläisyydestä myös
säilytetään, koska se on osa laivan historiaa, kertoo Esko Härö.
Jos kunnostustyöt etenevät aikataulun mukaisesti S/S Turso nähdään Lyypekin laiturissa jo ensi kesänä ja sitä on
mahdollisuus vuokrata risteilyille.
Komentosillan kaiteita asennetaan
Mahonkiovien asennuksen lisäksi Marko Lindqvist on jo tekemässä ensimmäistä sovitusta komentosillan
mahonkikaiteista. Mahonkikaiteet saadaan tilapäisesti paikalleen lehdistötilaisuuteen Haminaan, mutta ne matkaavat
vielä takaisin Lindqvistin puusepänverstaaseen Haarajoelle. Kaiteiden veistäminen museoalukseen on tarkkaa työtä. Laivojen maailma on kiehtova ja meren ääriolosuhteet asettavat raaka-aineille kovia vaatimuksia, sanoo korjaustyön
haasteista Marko Lindqvist.
Kuvatekstit: Erikoispuuseppä Marko Lindqvist asensi veistämiään massiivimahonkiovia tiistaina Isnäsin telakalla
Porvoossa S/S Tursoon
Marko Lindqvistin apuna asennustöissä on Haarajoella asuva Henri Kaunismäki

OIKORATA-AVAJAISIIN ODOTETAAN TUHANSIA VIERAITA
02.09.2006
Ratafestarit Mäntsälässä 1.9.2006
OIKORATA-AVAJAISIIN ODOTETAAN TUHANSIA VIERAITA
Mäntsälän oikorata-avajaisten järjestelyistä vastaava työryhmä odottaa Ratafestareihin Mäntsälään jopa yli 3000
vierasta. Päivän ohjelma alkaa VIP vieraille esitettävästä Notkeat kiskot -show'sta. Varsinaiset Ratafestarit aloitetaan
Mäntsälässä kello 14.40 ja viimeinen Ratafestarijuna Helsinkiin lähtee Mäntsälän asemalta 21.18. Ohjelma on tehty
Mäntsälä näköiseksi ja henkiseksi. Festarijuniin mäntsäläläiset nousevat joukolla. Ilmaislippujen suosio ennustaa myös
runsasta osanottoa. Tapahtumapaikalla pääsee kätevimmin nonstop-bussilla, jalan tai pyöräillen.
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Oikoradan avajaisia juhlitaan Mäntsälässä ensi perjantaina 1.9.2006. VIP-vieraita kyydittävä Pendolino pysähtyy
Mäntsälän tuliterälle asemalle kello 13.43 Laiturialueella vieraiden nähtävissä ovat Mäntsälän ammattiopiston
floristiopiskelijoiden loppukoetyöt. Esillä on tusinan verran näyttäviä tilataideteoksia.
Vip-vieraat näkevät kutsuvierasteltassa Mäntsälä -aiheisen vauhdikkaan Notkeat kiskot shown. Kymmenminuuttisessa
esityksessä tanssivat Mäntsälä Unitedin keppijumpparyhmä ja Mäntsälän Voimistelijoiden kilparyhmäläisiä.
Maljapuheen 500 kutsuvieraalle pitää Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Keskinen.
Ratahallintokeskuksen VIP-vieraiden aikana asemalla liikkuminen on rajattua. Laiturialueelle pääsy on estetty.
Pendolino jatkaa Mäntsälästä Lahteen kello 14.28 ja Ratafestarit käynnistyvät täydellä tohinalla kello 14.40.
Ratafestareiden alkuohjelma on suunnattu lapsille. Heti kolmen jälkeen esiintyy Kenguruduo ja Ohkolan sirkuskoulu.
Bellet Areenalla on Mäntsälän valtuuston valmistama poliittinen satiiri. Iltapäivä on hyvin Mäntsälä-aiheinen. Katsojille
esitetään Mäntsälälle tyyppisiä lajeja: moottoriurheilua, taitolajeja (judoa) ja voimistelua sekä teatteria. Ohjelman
suorittajia on Mäntsälän teatterista, Mäntsälän voimistelijoista, Jukatasta ja Mäntsälä Unitedista. Mäntsälän
Työterveyshuolto tuo lavalla Keppisupermiehet, jotka näyttävät miten pysyä vetreässä kunnossa ja millä työelämässä
jaksaa.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Keskinen tuo musiikkitervehdyksen noin kello 17.40 ja kunnanjohtaja Esko
Kairesalo kipuaa lavalla Krisse Salmisen kanssa kello 18.05. Tapahtuman juontajina toimivat koko päivän näyttelijä
Janne Virtanen ja stand up -koomikko Krisse Salminen.
Illalla mäntsäläläisiä viihdyttävät Jimi Pääkallo ja Anne Mattila. Alkuillasta esiintyvät Pauli Hanhiniemi ja Tommi
Laine.
Nonstop-bussilla asemalle
Rautatieasemalle liikennöi linja-autoasemalta nonstop-bussi. Rautatieasemalle ei autolla tapahtumapäivänä pääse.
Mäntsälän moottorikerho ohjaa liikennettä ja lähimmät parkkipaikat ovat Hepolan koululla, Puirojantien varressa ja
Riihenmäentiellä. Osa autoista ohjataan myös Riihenmäen kentälle ja Anttilaan tennishallin luo. Kätevä tapa on jättää
auto myös Seurojentalon kentälle, josta pääsee nonstop-bussilla rautatieasemalle. Asemalla on myös runsaasti
polkupyöräpaikkoja.
Festarijunalla Lahteen ja Keravalle
Mäntsälässä on jaettu lähes 1500 ilmaislippua Mäntsälän ja Lahden välillä liikennöiviin festarijuniin. Ensimmäinen juna
Mäntsälästä Lahteen lähtee kello 16.25 ja junat lähtevät tunnin välein aina 20.25 saakka. Keravalle lähtee festarijuna
kello 19.23. Mäntsälän asemalla on myös paljon ulkopaikkakuntalaisia. Helsingistä saapuva festarijuna seisahtuu
Mäntsälään peräti puoleksitoista tunniksi ja jatkaa matkaa Lahteen 16.25. Myös lahtelaisia ja keravalaisia nähdään
Mäntsälässä varmasti.
Juhla-alueella tarjoilun hoitaa Mäntsälän Jäätiikerit. Kahvia ja virvokkeita saa ostaa Jäätiikereiden kahvilasta. Olutta tai
muuta alkoholia ei tarjoilla. Mäntsälän kunnalla on oma puolitoistatuntia kestävä kutsuvierastilaisuus kello 17 alkaen.
Tapahtumapaikkana on pääteltan viereen pystytettävä Mäntsälä–teltta.
Pääteltassa on esillä valokuvaaja Pentti Johanssonin luontokuvia Mäntsälästä.

Keski-Uusimaa mukana Alihankintamessuilla Tampereella
13.09.2006
Kansainväliset Alihankinta 2006 -messut järjestetään 13.-15.9 Tampereen
Pirkkahallissa jo 16. kerran. Keski-Uudellamaalla on yhteisosasto (C 1248)
kuudetta kertaa. Mukana ovat Keski-Uudenmaan alueen elinkeino- ja
kehittämisyhtiö Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum sekä kaikki kunnat.
Kuuma-kuntien, Mäntsälän, Järvenpään, Keravan, Nurmijärven, Pornaisen ja
Tuusulan, lisäksi yhteisosastolla on yrityksiä Keski-Uudeltamaalta. Mäntsälän edustajana messuilla on projektipäällikkö
Teuvo Mäkelä Mäntsälän Yrityskehityksestä.

VR:n yllätyspäivä perjantaina 15.9.2006 Mäntsälässä
14.09.2006
Junaliikenne Mäntsälästä on lähtenyt reippaasti käyntiin. Mäntsäläläiset ovat ostaneet runsaasti matkalippuja
konduktööreiltä ja työmatkalaiset ovat hyödyntäneet Z-junan tarjouskampanjaa kiitettävästi.
Perjantaina 15.9.2006 VR Osakeyhtiö järjestää K-kauppakeskus Kalaasissa pienen yllätyspäivän noin kello 15.00.
Lipuista ja matkustuksesta voi tiedustella VR:n edustajilta ja palveluliikenteestä - Kimpsusta - on myös informaatiota
tarjolla. Kalaasiin kannattaa suunnata siis perjantaina.
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Mäntsälän juna-aikataulut julkaistu
15.09.2006
VR osakeyhtiö on painattanut uuden Mäntsälän lähijunaliikenne aikataulun. Aikataulua saa Mäntsälän kunnan
palvelupisteestä Vinkistä.
Mäntsälästä Helsingin suuntaan junat kulkevat 3.9.2006 alkaen seuraavasti:
6.04 M-L
6.40 M-P
7.40 M-S
8.40 M-P
10.40 M-S
13.40 M-S
15.40 M-S
16.40 M-P
17.40 M-S
19.40 M-S
21.40 M-S
Junat saapuvat Helsinkiin 21 minuuttia jälkeen tasatunnin (kello 6.04 Mäntsälästä lähtevä juna kello 6.43). Matka-aika
41 minuuttia.
Helsingistä Mäntsälään pääsee seuraavilla junilla:
6.39 M-P
7.39 M-S
9.39 M-S
11.39 M-S
13.39 M-S
14.39 M-P
15.39 M-S
16.39 M-P
17.39 M-S
19.39 M-S
21.39 M-S
Näiden junien saapumisaika Mäntsälään on 18 minuuttia yli tasatunnin. Matka-aika yhteensä 39 minuuttia.
Mäntsälään matkaavan junan tunnus on Z.
Hintatiedot ja aikataulut myös Lahden suuntaan ovat saatavissa palvelupiste Vinkistä.
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Mäntsälän ystävyyskunnassa Varassa menestyivät moderaatit.
18.09.2006
Mäntsälän ystävyyskunnan Varan äänestystulokset heijastavat myös oikeiston voittoa Ruotsin vaaleissa. Varassa
menestyivät Moderaatit, jotka kasvattivat kannatuksensa Varassa lähes 35 prosenttiin (34,9%). Edellisissä vaaleissa
oikeistolainen Moderata-puolue sai 29,6 %. Nyt paikkaluku kipusi 14:sta paikasta 17 valtuustopaikkaan.
Keskustapuolue – Centerpartiet menetti kaksi paikkaa. Nyt uudessa valtuustossa paikkoja on 8. Ääntenosuus Centerillä
oli 18% kun se neljä vuotta aiemmin oli 19,5%. Sosiaalidemokraateilla oli myös Varassa pientä laskua. Valtuuston
paikkamäärä laski yhdellä. Aiemman 14 sosiaalidemokraatin sijasta Varassa istuu nyt 13 sosiaalidemokraattia.
Varan kunta sijaitsee Tukholma-Göteborg tien varrella noin 120 kilometriä ennen Göteborgia. Mäntsälällä ja Varalla on
ollut hyvin toimiva kuntayhteistyö vuodesta 2002.
Lisätietoja Varan tuloksista www.vara.se

Kunnan hankinnat yrittäjien näkökulmasta 28.9.2006 kello 18.00
28.09.2006
Mäntsälän Yrittäjät, Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Mäntsälän kunta järjestävät kaikille yrityksille avoimen koulutuksen
kunnan hankintapolitiikasta.
Kunnat ovat yrityksille suuria asiakkaita. Yritystapaamisissa tyypillinen aihe ja kysymys on: - miksi emme saa
tarjouspyyntöjä kunnasta?
Nyt kannattaa tulla kuulemaan ja pohtimaan miten saan yritykseni mukaan tarjouskierroksiin ja millaisia kunnat ovat
asiakkaina sekä tuntevatko hankinnoista päättävät ihmiset yrityksemme. Kouluttajina ovat Mäntsälän kunnan tekninen
johtaja Pekka Savolainen ja varatuomari Jyrki Karmavuo Ilconlaw Oy:stä.
Torstaina 28.9.2006 kello 18.00 - 20.30 Mäntsälän kunnan valtuustosalissa järjestettävään tilaisuuteen on vapaa pääsy,
mutta ennakkoilmoittautumista edellytetään. Ilmoittautumiset 25.9. mennessä: sanna.haakana(at)mantsala.fi tai 050 383
9595

Innovaatioympäristön arvo on ajatuksilla ja ajatustenvaihdolla.
05.10.2006
Innovaatioympäristöä pohdittiin Uusimaa innovoi hankkeessa, jonka tehtävänä on rakentaa alueellinen
innovaatiostrategia Uudellemaalle. Tuleva strategia täydentää Helsingin seudun innovaatiostrategiaa, joka valmistui
vuonna 2005. Suunnitteluprosessin vetovastuu on Laurea-ammattikorkeakoululla. Toteutus tapahtuu yhteistyössä
Uudenmaan liiton kanssa. Työryhmän ”Innovaatio ympäristön fyysiset puitteet” työhön osallistuivat Wisa Majamaa YIT
Oy:stä, Kimmo Rönkä Movense Oy:stä, Jussi Kokkila Laurea ammattikorkeakoulusta ja Jyrki Teeriaho Mäntsälän
Yrityskehitys Oy:stä.
TIIVISTELMÄ TYÖSTÄ:
”Innovaatioympäristö on ympäristö, jossa asutaan ja toimitaan luontevasti elämän mukaan. Kulkuyhteydet toimivat.
Innovaatioympäristön arvo on ajatuksilla ja ajatustenvaihdolla".
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Olemisen ja toiminnan helppous
Olemisen ja toiminnan helppous on lähtökohta hyvälle innovaatioympäristölle. Pelkkä fyysinen tila, olkoonkin kuinka
toimiva ja tehokas tahansa, ei innovaatioympäristönä riitä. Ihmiset asiat tekevät ja oikean ilmapiirin merkitystä ei voi
ohittaa kun puhutaan innovaatioista ja innovatiivisesta toiminnasta.
Hyvät kulkuyhteydet
On luotava fyysisiä kokonaisuuksia, jotka luontevalla tavalla yhdistävät eri aloja toisiinsa. Omalle ajattelulle ja
ajatusten vaihdolle on annettava tilaa. Joustavat kulkuyhteydet on toinen keskeinen elementti. Innovaatioympäristöjen
on sijaittava keskeisillä paikoilla joihin on helppo tulla.
Tiedon läikkymistä kilpailulla ja yhteistyöllä
Kyetäkseen käyttämään henkisiä voimavarojaan tehokkaasti on aikaa oltava myös lepoon ja virkistäytymiseen. Tällöin
korostuu myös hyvien kulkuyhteyksien tärkeys. Innovaatioympäristölle on hyväksi klusteroituminen; samassa paikassa
voisi olla kilpailua ja yhteistyötä ja tapahtuu tiedon ”läikkymistä” ja ohivirtausta. Läikkymisellä ja ohivirtauksella
tarkoitetaan spontaania informaation vaihtoa, jossa ajatuksia vaihdetaan kasvokkain tilannetta enempää suunnittelematta.

Ensimmäinen junakuukausi takana - mäntsäläläiset käyttivät Zjunaa hyvin
09.10.2006
Oikorata lisäsi matkustusta
Matkustajamäärät oikoradan lähiliikenteessä ylittivät tavoitteen. Ensimmäisen kuukauden aikana Z-junilla tehtiin lähes
85 000 matkaa. Matkustusta vauhditti työmatkaliikenteeseen suunnattu tarjouskampanja, jossa Z-junan 30 päivän lipun
voi ostaa puoleen hintaan. Uudet Z-junat palvelevat ensisijaisesti Mäntsälän, Haarajoen ja Lahden työmatkaliikennettä.
Juniin noustiin eniten Lahdesta ja Mäntsälästä.
Mäntsälän pysäköintipaikat täyttyivät
Myös pysäköintialueen suosio kertoo mäntsäläläisten löytäneen junan. Nyt pysäköintialue täyttyy arkisin aamun
ensimatkustustunteina. Onneksi asema-alueella on hiekkakenttä, joka ajateltiin ottaa käyttöön vasta parin vuoden päästä.
Nyt asfaltoitu parkkialue täyttyy aamulla jo kello 6 ja 8 välillä ja myöhäisemmät joutuvat jättämään ajoneuvonsa
hiekkakentälle. Pohdittavaksi tulee laajennusalueen suunniteltua nopeampi asfaltointi.

TOKMANNI VALITSI
MÄNTSÄLÄN KAPULIN
10.10.2006
Tokmanni Oy päätti sijoittua Mäntsälään. Jättimäinen, Suomen suurin yhdellä kertaa rakennettava logistiikkakeskus
valmistuu Kapuliin 2008.
Tokmanni Oy päätti 5.9.06 logistiikkatoimintojensa keskittämisestä Mäntsälään, koska Mäntsälä sijaitsee hyvien
liikenneyhteyksien varrella: Nelostie, Kehä V, uusi Kerava-Mäntsälä-Lahti Oikorata ja rakenteilla oleva Vuosaaren
satama olivat tärkeitä tekijöitä sijoittumispäätöstä tehdessä.
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KAKSOISVOITTO UUTISKISASSA MÄNTSÄLÄÄN
17.10.2006
Etelä-Suomen Sanomien järjestämässä uutiskisassa tuli kaksoisvoitto Mäntsälään. Ehnroosin koulun
kahdeksasluokkalaisten tiimi Pluto: Sini Laine, Saara Huikola ja Elena Sulopuisto voittivat Barcelonan matkan.
Riihenmäen koulun poikajoukkue Gentlemenit tuli kisassa kakkoseksi ja saa palkintomatkan Helsinkiin. Kolmannen
sijan vei Nastolan Männistön koulu, joka matkaa Tampereelle. Lahtelaiskouluista yksikään ei yltänyt kilpailun finaaliin.

SYNTYVYYS HUIPUSSAAN
19.10.2006
Väestömäärä Mäntsälässä lisääntyy. Mäntsälässä asuu viimeisimmän väestötilaston mukaan 18533 ihmistä. Syyskuussa
syntyvyys oli huipussaan. Uusia mäntsäläläisiä syntyi peräti 29. Tammikuussa päästiin samaan lukuun. Pienimmillään
syntyvyys on ollut huhtikuussa, jolloin vauvoja saatiin 14. Väestön kokonaiskasvu syyskuussa oli ainoastaan 11 henkeä.
Harvinaista kyllä – poismuuttoa Mäntsälästä oli tulomuuttoa enemmän. Poismuuttajia syyskuussa oli 117 ja
tulomuuttajia 99. Maahanmuuttoa kertyi 8 ihmisen verran ja maasta muutti ainoastaan yksi mäntsäläläinen. Kuolleita oli
7. Vuoden alusta Mäntsälän väestö on lisääntynyt 307 ihmisellä.

RISTEILYTURISTIT PYÖRÄILLEET KOLMATTA KESÄÄ
MÄNTSÄLÄSSÄ
20.10.2006
Kansainväliset risteilyvieraat ovat tänäkin kesänä pyöräilleet Mäntsälässä. Antti Tähkäpää on luotsannut vieraat
Alikartanosta Nordbon tietä pitkin kohti Hirvihaaran kartano. Menossa on nyt kolmas kesä risteilytuotteiden kanssa.
Risteilyvierasryhmiä on ollut tämän kesän ja syksyn aikana 12. Pyöräretkeläiset koostuvat pääosin amerikkalaisista
turisteista, jotka saapuvat aamulla Helsingin satamaan, josta heidät tuodaan bussilla Mäntsälään. Pyöräretkiosuus kestää
3-4 tuntia. Sen jälkeen pyöräilijät nousevat jälleen bussiin ja matkaavat takaisin laivalle.
Mäntsälän aktiviteettipaketit pyöräilyn ja kävelyn ympärille kehitettiin Kulttuurimatkailu ja elämysteollisuusprojektin
aikana. Projekti päättyi kesäkuussa 2005, mutta hyvä tuote jäi elämään. Tuotetta myy ja markkinoi Vega Adventure.
-Yhteistyökumppanimme ovat käyneet tänä kesänä Mäntsälässä ja uusia yhteistyökuvioita kehitetään. Ensi kesänä
kokeillaan myös risteilyvieraille uutta reittiä Hirvihaarasta Sepänmäen kautta Jatilan tilalle Soukkioon, jota on ajettu
tänä vuonna suomalaisten ryhmien kanssa. Ensi kesänä saattaa suurimman risteilyryhmän koko olla peräti 200
pyöräilijää, valottaa Antti Tähkäpää. -Saksalaisia risteilyvieraita emme vielä tänä kesänä saaneet, mutta lokakuussa on
tulossa yksi ryhmä melomaan Mustijoelle suoraan hotelli Kämpistä.

Opastuskeskus Mäntsälän Saarelle - uudet retkeilyreitit ja keskus hieno lisä
Mäntsälän matkailussa.
23.10.2006
OPASTUSKESKUS JA RETKEILYREITTEJÄ MÄNTSÄLÄÄN
Mäntsälän ammattioppilaitoksen, Mäntsälän Keudan yhteyteen Saarella on tulossa retkeilyn opastuskeskus ja
retkeilyreittejä Vähäjärven ja Sammalsuon sekä Tornikallion metsiin.
Pienimuotoinen opastuskeskus toteutuu osana Mäntsälän Keudan tarjoamaa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa.
Opastuskeskus avautuu joulukuussa. Keskusta saa vuokrata retkeilyvälineitä patikointiin, kiipeilyyn, melontaan ja
eräretkeilyyn. Retkireitit on tehty myös oppilastyönä. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto käsittää 120 opintoviikkoa.
Retkeilyreittien rakentamista ja huoltoa on tästä 20 opintoviikkoa.
Lisätietoja: kouluttaja, luontomatkailuyrittäjä Antti Tähkäpää, 040 5509318.
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YRITYSTEN PIHAKILPAILUN VOITTOON SÄHKÖ-POKSI JA
COMFORTA
24.10.2006
Mäntsälässä jaettiin nyt toisen kerran yritysten pihakilpailun palkinnot. Voittoon ylsi kaupallisessa sarjassa Sähkö-Poksi
Oy ja tuotannollisessa sarjassa Comforta Oy.
Valintakriteereinä molemmille olivat pitkäjänteinen työ ympäristön puolesta. Yritysten pihat ovat olleet esimerkillisessä
kunnossa jo vuosia. Comfortan piha-alue Kruunun yritysalueella luo kuvan siististä yrityksestä, joka sopii toimialaan
nakutetusti. Istutukset ovat monipuolisia ja ruoho aina siististi leikattu.
Sähkö-Poksi Mäntsälän keskustassa Yhdystiellä ilahduttaa asiakkaitaan loistavilla kukkaistutuksilla. Ne luovat
persoonallisen ja positiivisen kuvan yrityksestä.
Palkinnon vastaanottivat Marja-Terttu ja Toivo Lavonen Sähkö-Poksista ja Raija Aho Comfortasta. Molemmat palkittiin
Mäntsälän Yrityskehityksen lahjakortein ja diplomein.
Voittajien lisäksi hyvinä pihoina pidettiin Idman Oy:tä (monipuolinen kasvisto, valopuisto) ja K-Kalaasia.
Mäntsäläläiset yritykset eivät ilmoittaudu kisaan vaan tuomaristo kiertää yritysalueita vuoden aikana muutaman kerran
ja kiinnittää huomiota piha-alueiden yleiseen siisteyteen ja myös rakennusten ulkoseiniin. Piha-alueiden ja rakennusten
kokonaisuutta arvioidaan eli miten istutukset, aidat, portit ja mahdollinen pihavalaistus sopivat ympäristöön. Palkinnon
tarkoituksena on kannustaa yrittäjiä ympäristökuvan parantamiseen ja vaalimiseen. Tuomaristoon kuuluivat Mäntsälän
kunnasta kaavoitusjohtaja Merja Vikman-Kanerva, kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen, Mäntsälän yrittäjistä
rakennusarkkitehti Esa Pyökäri ja Mäntsälän Yrityskehityksestä markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.

Yritysten pihakilpailun palkintojen jako ti 24.10.2006
25.10.2006
Mäntsälän kunta, Mäntsälän Yrittäjät ry. ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy palkitsevat kaksi parasta yrityksille suunnatussa
pihakilpailussa. Palkintojen jako tiistaina 24.10.2006 kunnantalolla kello 9.30. Sarjoja on kaksi: tuotannollinen toiminta
ja kaupalliset yritykset.

TOKMANNI VILKASTUTTI YRITYSTONTTIKAUPAN
06.11.2006
Tokmannin päätös sijoittautua Mäntsälään vilkastutti hetkessä yritystonttikaupat. Mäntsälän Yrityskehityksessä on
meneillään useita yritysneuvotteluja Linnalan, Veturin ja Kapulin yritysalueista. Pisimmälle ovat ehtineet Asennuspojat
LM Oy, Laprip Oy ja Axamer Oy. Näiden yritysten tonttien ostotarjoukset Linnalasta käsitellään Mäntsälän
kunnanhallituksessa maanantaina 30. lokakuuta. Veturin alueelta, Palomäentieltä ovat yritystonttiostotarjouksen
jättäneet Timo Ranta ja Pentti Tähtinen yksityishenkilöinä.
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Asennuspojat LM Oy ja Laprip Oy ovat askolalaisia yrityksiä, jotka rakentavat Linnalaan kaksi noin tuhannen neliön
liiketilaa. Tilat vuokrataan, samoin Rannan ja Tähtisen 1000 m2 suuruinen halli on sijoituskiinteistö. Axamer Oy
huoltaa ja korjaa mm. Porsche autoja sekä harjoittaa osien maahantuontia ja myyntiä.
- Nyt on ollut vilskettä, kertoo Pekka Tikka Mäntsälän Yrityskehityksestä. – On erinomaista, että myös
kiinteistösijoittajat ovat havainneet Mäntsälän hienot mahdollisuudet. Me tarvitsemme monenlaisia toimitilaratkaisuja
Mäntsälään sijoittautuvia yrityksiä varten. Vuokrattavia ja ostettavia toimitiloja tulee olla molempia tarjolla ja toki myös
kunnalla riittävästi tontteja. – Meillä on ollut jopa päällekkäistä kysyntää. Olemme iloisia, että Poikkitien alueelle
saamme kolme uutta tonttia ensi keväänä myyntiin ja Kapuli pohjoisesta ja läntisestä alueesta kaavoitusprosessi
käynnistynee lähiaikoina. Uusia Kapulin alueita voidaan myydä 2008, toteaa Pekka Tikka.
- Kunnanhallitukseen on tulossa todennäköisesti vielä muutama yritystonttikauppa tämän vuoden puolella. Aiemmin
Mäntsälän kunta on myynyt tai vuokrannut tontit J. Ora Oy:lle, Batimolle, JTR Ilmastoinnille ja K. K. Kuljetukselle.
Tänä vuonna päästäneen 10 tontin luovutukseen, mikä on ollut MYK:n tavoitekin vuonna 2006, täsmentää Tikka.
Lisätietoja Pekka Tikka, 050 3819213.

NELJÄ YRITYSTONTTILUOVUTUSTA KUNNANHALLITUKSESSA
17.11.2006
Yritystonttien kauppa ja vuokraus jatkuu Mäntsälässä vilkkaana. Maanantaina 20.11.2006 kunnanhallituksessa on kaksi
yritystonttikauppaa ja kaksi yritystontin vuokrausta käsiteltävänä.
Piha- ja Talohuolto Pekka Tanttu on sijoittautumassa Linnalan alueelle, jonne yhtiö perustaa pihojen
rakennustarvikkeiden myynnin ja pihanäyttelyn. Yhtiö vuokraa kunnalta 4216 neliön suuruisen tontin.
Janne ja Katja Koskinen ovat ostamassa Veturista 2937 neliön tontin hintaan 23.496 euroa. Tontille rakennetaan noin
350 kem2 suuruinen maansiirtokoneiden huoltohalli. Halli vuokrataan Maansiirto J. Koskisen käyttöön. Veturin alueelle
on tulossa myös Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen Oy 2807 neliön tontille, johon rakennetaan 200-300 m2
huolto- ja säilytyshalli.
Maansiirto Viitala Oy:n ostotarjous on myös Veturiin. Yhtiö on keskittämässä toimintaansa Mäntsälään ja rakentaa 700800 neliön suuruisen hallin, josta 120 m2 varataan toimistokäyttöön. Kauppahinta on 40.064 euroa 5008 neliön
suuruisesta tontista .Maansiirto Viitala urakoi paraikaa Mäntsälässä Kapulin maansiirtotöitä tulevaa Tokmannin
logistiikkakeskusta varten.

MÄNTSÄLÄN POSITIIVISIMMAT IHMISET PALKITTIIN
27.11.2006
Mäntsälässä palkittiin lauantaina Mäntsälän positiivisimmat ihmiset. Yleisöäänestyksessä tasapisteisiin olivat päässeet
Lordi yhtyeen kitaristi Amen, kirkkoherra Mikko Seppälä, muotoilija Hanna Torvasti, päiväkodinjohtaja Liisa Aaltonen
ja Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Palkinnot jaettiin Mäntsälän
Joulunavaustapahtumassa Rai-torilla. Positiivisin mäntsäläläinen äänestyksen olivat organisoineet Mäntsälän
Nuorkauppakamari ry , Mäntsälän Uutiset ja Positiivarit.

Mäntsälään yksi junavuoro lisää tammikuussa
30.11.2006
Mäntsälä saa tammikuussa uudella juna-aikataulukaudella yhden junavuoron lisää. Juna H235 alkaa pysähtyä 8.
tammikuuta alkaen Mäntsälässä. Juna on aiemmin pyyhältänyt Mäntsälän ohi. Uusi junayhteys lähtee Helsingistä
ruuhka-aikaan kello 16.27 ja on Mäntsälässä 17.08.
Juna on tunnukseton juna (ei Z-juna tunnusta) ja se ei pysähdy Keravalla. Haarajoelle juna saapuu kello 16.57.
Kalustona käytetään Eil-vaunutyyppiä. Vaunu on niille mäntsäläläisille tuttu, jotka matkaavat aamulla kello 7.40
lähtevällä junalla Helsinkiin. Juna kulkee maanantaista perjantaihin.
Mäntsäläläisille suora yhteys Kouvolaan
Uusi junayhteys on myös suorajunayhteys mäntsäläläisille Kouvolaan. Juna H235 saapuu Kouvolaan 18.10 pysähtyen
myös väliasemilla Nastolassa, Kausalassa ja Korialla. Kello 16.27 juna purkaa myös Helsingistä 16.39 lähtevän Z-junan
ruuhkaisuutta ja on lisätarjontaa erityisesti työmatkalaisille.
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Aikataulu H235 Helsinki-Mäntsälä
Helsinki klo 16.27
Pasila klo 16.33
Tikkurila klo 16.43
Haarajoki klo 16.57
Mäntsälä klo 17.08
Lahti klo 17.29
Nastola klo 17.41
Kausala klo 17.54
Koria klo 18.04
Kouvola klo 18.10

H235 vie Mäntsälän kaukoliikenneverkon piiriin
07.12.2006
Juna H235 Helsingistä Mäntsälän kautta Kouvolaan tuo kuntamme myös 8.1.2007 alkaen kaukoliikenneverkon piiriin.
Mäntsälä tulee näkymään tammikuussa julkaistavassa VR:n kaukoliikenneaikataulussa ja kaukoliikenteen
asemaluetteloissa.
Katso myös MYK-uutinen 30.11.06 - Mäntsälään yksi junavuoro lisää tammikuussa.
MYK/JT

Opastuskeskuksen avajaiset siirtyvät vuoden 2007 puolelle
08.12.2006
Mäntsälän ammattiopiston Saaren opastuskeskuksen avajaiset siirtyvät tammikuuhun 2007. Avajaiset pidetään vasta
tammikuun puolessa välissä. Saarella on ollut kiirettä Joulumaan ja näyttötutkintojen kanssa. Ulkoilureittejä aletaan
tekemään kokonaisuudessaan huhtikuussa ja valmista tule kesällä.
Pienimuotoisesta keskuksesta saa vuokrata retkeilyvälineitä patikointiin, kiipeilyyn, melontaan ja eräretkeilyyn.
Retkireitit tehdään oppilastyönä. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto käsittää 120 opintoviikkoa. Retkeilyreittien
rakentamista ja huoltoa on tästä 20 opintoviikkoa.

Kaavoitusnäyttely avautuu kunnantalolla
08.12.2006
Mäntsälä kasvaa kohisten ja mikäpä on mielenkiintoisempaa kuin seurata kasvavan kunnan kaavoitusta. Mäntsälän
kunnan ympäristötoimi avaa kaavoitusnäyttelyn kunnantalon 2. kerroksen aulassa maanantaina 11.12.2006. Avajaisia
vietetään 11.12.2006 kello 14-17.
Näyttely on avoinna ma 9-17, ti-to 9-15 ja pe 8.30-14 aina helmikuun 8.päivään asti 2007. Näyttely kertoo otsikkonsa
mukaisesti: "Keskusta kehittyy, asemanseutu rakentuu ja mitä kuuluu kyliin".
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MYK joulun välipäivinä
22.12.2006
Joulun välipäivinä lomailemme. Toivotamme myös Sinulle rauhallista joulua ja hyvää vuotta 2007.
Aloitamme taas työt ma 2.1.2007.
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2007
PERUSKOULULAISET JA YRITTÄJÄT KOHTAAVAT MÄNTSÄLÄSSÄ
04.01.2007
Mäntsälässä järjestetään ensimmäistä kertaa Minustako yrittäjä- työpajapäivä.
- Tavoitteena on esitellä yrittäjyyttä uravalinnan kannalta, sanoo Mäntsälän kunnan yrittäjyysopettaja, lehtori Tuula
Ilvonen. Mäntsälässä on yli tuhat yritystä, mutta useimmat tuntevat niistä vain muutaman, enintään muutamia
kymmeniä. Nuorten asiointipaikkoja ovat ennen muuta kaupat.
Päivän aikana Jarmo Mäkeläinen Jaka-Metallista kertoo yrittäjän tarinan. Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän
johtaja Hannu Heikkilä pohtii, mitä tulevaisuuden työmarkkinat vaativat. Loppupäiväksi yhdeksäsluokkalaiset
jalkautuvat mäntsäläläisiin yrityksiin.
Mäntsäläläisiä yrityksiä on mukana työpajoissa kaikkiaan 27. Joukkoon sopii koko kirjo kuntokeitaasta metallialaan,
päiväkotiin, konsultointiin, huonekalukauppaan ja vaikkapa kauneudenhoitoon. Ilvonen vinkkaakin yhdeksi aiheeksi
kertoa oppilaille, miksi yritys toimii juuri Mäntsälässä.

Harvinaista herkkua Hirvihaarassa – tryffeleitä!
04.01.2007
Marraskuussa löytyi Lahdesta tryffeleitä ja mäntsäläläinen Hirvihaaran kartano on saanut yksinoikeuden niiden
käyttöön. Keittiömestari Mikko Liikaluoma on innoissaan kuin lapsi karkkikaupassa uusista raaka-aineista ja tuloksena
on syntynyt tryffelimenu, jossa herkku tryffeleitä on käytetty antamaan makua ja korostamaan ulkonäköä. Erityisesti
Liikaluoma on huumaantunut tryffeleiden tuoksusta.

Mäntsälälle uusi kuntaesite
12.01.2007
Hyvät kulkuyhteydet, yrittäminen ja asuminen ovat uuden Mäntsälän kuntaesitteen vahvat teemat. Kuntakartat on myös
painettu esitteeseen. Uusi syyskuussa avattu junayhteys on esillä näyttävästi. Yrittäjäsivuilla Tokmanni Oy:n
toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen kertoo syitä, miksi juuri Mäntsälään rakennetaan yhtiön jättimäinen logistiikkakeskus.
– Mäntsälä on Suomen logistinen keskipiste, toteaa Kakkonen.
Asukkaaksi Mäntsälään haluavalle esite antaa lisätiedon löytymiseksi vinkkejä kouluista, päiväkodeista ja
rakentamisesta. Matkalle Mäntsälään sivuilla seikkailee Koillisväylän löytäjä Adolf Erik Nordenskiöld ja lukijalle
esitellään kartanoita, Joulumaata, golfkentät ja Sepänmäki. Tammikuun lopulla Saarelle avautuva opastuskeskus on jo
päässyt esitteeseen mukaan.
Esitteen tuottajana on Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja tuotannosta on vastannut markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Graafisen suunnittelun on toteuttanut graafikko Niko Hakkarainen, joka on ollut aiemmin mukana myös
suunnittelemassa Mäntsälän kunnan visuaalista ilmettä. Valokuvia on hänen lisäksi muun muassa mäntsäläläisiltä
valokuvaajilta Kirsi Westermarkilta ja Pentti Johanssonilta. Esite on painettu Ecapainossa Lahdessa ja sitä on saatavissa
Palvelupiste Vinkistä. Myös englanninkielinen ja ruotsinkielinen esite on Vinkistä saatavissa.

Kolmen rungon junat Mäntsälään purkavat ruuhkia
23.01.2007
Suosittuun 15.39 Z-junaan Helsingistä on lisätty kolmas runko. VR purkaa ratkaisulla junan ruuhkaisuutta.
VR Osakeyhtiö lisäsi tammikuun 8. päivänä yhden vuoron lisää Mäntsälään kun juna H235 Kouvolaan alkoi
pysähtymään Haarajoella ja Mäntsälässä. Tämä toi lisää matkustusmukavuutta myös 16.39 Helsingistä lähtevään junaan.
Tällä hetkellä seurataan 17.39 junan tilannetta. Toistaiseksi se on kahden rungon Sm4 –taajamajuna.
Kolmen rungon junissa matkalipun myynti tapahtuu keskimmäisessä rungossa. VR:n lähiliikenteen aikataulukirjoissa
on sivulla 24 kartta lähiliikenteen junien lipunmyyntiosastoista.
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JUUSTOPORTTI MÄNTSÄLÄÄN
01.02.2007
Juustoportti Oy avaa uuden taukopaikan huhtikuussa vilkkaan 4-tien varressa, Mäntsälän pohjoisen liittymän
välittömässä läheisyydessä. Uusi taukopaikka avataan tienvarsipaikaksi laajalla ja uudenlaisella konseptilla. Perinteikäs
polttoainejakelu saa rinnalleen uudenlaisia palvelun muotoja.
Seuraa uutispalstaamme, kerromme pian lisää...

Koiravaljakkokeskus Mäntsälän Ohkolassa
05.02.2007
Mäntsälän Ohkolassa on avattu pääkaupunkiseudun koiravaljakkoharrastajien valjakkoreitistö. Reitistö on noin
seitsemän kilometriä pitkä ja sen varrella on useita käännös- ja risteyskohtia melko mäkisessä maastossa. Reitistön
käytöstä on Länsi-Suomen Valjakkourheilijat tehnyt sopimuksen alueen maanomistajien kanssa. Reitistö pidetään
kunnossa ympäri vuoden. Kausimaksu on 50 euroa vuodessa ja mikäli koiraansa haluaa treenata vieraissa valjakoissa on
maksu 20 euroa vuodessa. Hankkeen vetäjänä toimii keravalainen Kalevi Vainio, jolla on kakkosasunto Mäntsälän
Sälinkäällä. Vainiolta saa lisätietoja koiravaljakkokeskuksesta numerosta 040 513 4020. Tällä hetkellä Ohkolan
valjakkoreittiä käyttää 6 – 7 aktiivista lajin harrastajaa.

Opaskeskus avautui
07.02.2007
Opaskeskus Saarelle avautui
Mäntsälän ammattiopiston Saaren opaskeskus avautui tiistaina 6.2.2007 aukioloaikojen mukaisesti eli iltapäivällä kello
16. Opaskeskus on Mäntsälän ammattiopiston luonto-opaskoulutuksen ylläpitämä palvelupiste, joka tarjoaa palveluja
luontoliikunnan harrastajille Saaren kartanolla Mäntsälässä.
Mäntsälän ammattiopisto järjestää luontoalan ammattikoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia osaajia
Suomen kasvavan luontomatkailun työtehtäviin. Opintoihin liittyen opiskelijat suorittavat osan työharjoittelustaan
opaskeskuksen asiakaspalvelutehtävässä.
Opastuskeskuksessa on myös välinevuokraus. Saarelta voi vuokrata sukset, lumikengät, reen, lumivyörypiipparin tai
vaikkapa igluntekovälineet. Saarella on myynnissä ja näyttävästi esillä myös laaja määrä ulkoilutarvikkeita.
Keväällä oppilaat rakentavat retkeilyreittejä Sahajärven maastoon.
Saaren uusi opaskeskus palvelee reippaita ulkoilijoita tiistaista perjantaihin kello 16-19 ja viikonloppuisin (la ja su) 1115 eli suosituimpiin ulkoiluaikoihin.
Ajo-ohje: Opaskeskus on aivan valtatie 140 tuntumassa - vanha Lahdentie, Helsingistä ja Mäntsälästä päin tultaessa
Saaren Siwan jälkeen vasemmalle, iso tummatiilien rakennus.
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JUUSTOPORTTI JA PENTIK AVAAVAT UUDET MYYMÄLÄNSÄ
MÄNTSÄLÄSSÄ 4.4.2007
07.02.2007
Erikoistuotemeijeri Juustoportti avaa juustokellarinsa Mäntsälään. Samaan rakennukseen sijoittuu myös Pentikin
tehtaanmyymälä. Avajaisia molemmat yritykset viettävät 4. huhtikuuta. Juustoportti Mäntsälä sijaitsee Mäntsälän
pohjoisen moottoritierampin välittömässä läheisyydessä ja se on aiemmin tunnettu Marjalampi nimellä. Kiinteistö saa
uuden ilmeen kun sisäänkäynti rakennukseen tulee heti etupihalle. Kiinteistön uutena nimenä käytetään Juustoportti
Mäntsälää. Vakituiseen työsuhteeseen Juustoportille tulee 10-15 työntekijää.
Juustoportin tavoitteena on olla johtava erikoistuotemeijeri Suomessa. Uusi taukopaikka on suunnattu eritoten ruokaan
satsaaville ihmisille. - Mäntsälässä tavoittaa moottoritien varressa hyvin mökkiläiset ja tavoitteenamme on saada myös
mäntsäläläisiä käymään juustolassamme. Mäntsälään sijoittautuminen ei ollut hetken mielijohde. Uusi taukopaikka on
Juustoportin näyteikkuna. Saamme arvokasta palautetta asiakkailtamme kun maistatamme tuotteitamme, kertoo
toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari.
Pentikin tehtaanmyymälä palvelee koko eteläistä Suomea
Pentikin 400 neliön suuruinen uusi tehtaanmyymälä avautuu samassa kiinteistössä. Mäntsälän Pentik on tämän 35
vuotiaan Posiolta lähtöisin olevan perheyrityksen 72 yksikkö. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuosina reippaasti.
Keramiikan lisäksi Pentik myy Mäntsälässä sisustustarvikkeita, muun muassa pienhuonekaluja. Pentikin tavoitteena on
rakentaa asiakkaille kodinomainen sisusmaailma.
Toimitusjohtaja Pasi Pentikäinen uskoo kolmen hyvän brändin: Juustoportin, ST1 ja Pentikin menestyvän Mäntsälässä.
– Menestyvät suomalaiset yritykset ovat iso voimavara, totesi Pentikäinen esitellessään yhtiön uuden tilan tulevia
toimintoja. Pentik etsii Mäntsälään myös työvoimaa. Innostunut ja osaava myymälävastaava on tarpeen saada pikaisesti.
ST 1 jatkaa
Juustoportti Mäntsälässä jatkaa toimintaansa polttoaineyhtiö ST1. Toimitusjohtaja Juha Kokko uskoo Juustoportti
Mäntsälän olevan pian paikkakunnan matkailunähtävyys.

LÄSKIKAPINA ALKANUT
09.02.2007
Helsingin Sanomien organisoima Mäntsälän läskikapina on otettu paikkakunnalla innostuneesti vastaan. Maanantaina
12.2.07 kello 17.00 järjestetään Mäntsälän monitoimitalolla infotilaisuus ”Kapinaillan avaus”. Läskikapina puhuttaa
Mäntsälässä ihmisiä ja julkisia läskikapina mannekiineja seurataan tiiviisti. Eri yhteisöjen ottamat haasteet puhuttavat.
Maanantain tilaisuudessa on ”rasvaista puhetta” ja kevyttä syötävää. Mäntsälän Monitoimitalo sijaitsee osoitteessa
Urheilutie 4. Tilaisuudessa voi hakea potkua terveellisempään elämään.

Kuntaesitteen kieliversiot painettiin
13.02.2007
Mäntsälän kuntaesitteen kieliversiot on saatu painosta. Suomenkielinen Mäntsälän kuntaesite ilmestyi tammikuussa ja
nyt on saatavissa englannin- ja ruotsinkielistä kuntaesitettä. Esitteitä on noudettavissa Palvelupiste Vinkistä
kunnantalolta.
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MÄNTSÄLÄ ON YKKÖNEN KEHITTÄMISAKTIIVISUUDESSA
14.02.2007
Taloustutkimuksen kuntien imagotutkimuksessa Mäntsälä pärjäsi parhaiten kunnan kehittämisaktiivisuudessa,
maankäytössä ja kaavoituksessa. Mäntsälä on kuntakokoluokassa 10.000 – 20.000 asukasta Suomen ykkönen
kehittämistyössä (+76%). Mäntsälä koetaan myös kuntia koskevissa päätöksissä itsenäisesti päätöksiä tekeväksi.
Parhaat yleisarvosanat tässä kuntakokoluokassa nappasivat Naantali, Pirkkala ja Valkeala.
Kuuma-kuntien vertailussa Mäntsälä saa parhaat luvut maankäytössä (+40%), elinkeinotoimen kehittämisessä
(+68% )sekä kunnan kehittämisaktiivisuudessa (+76%). Myös liikenteellisestä sijainnista kertyy plussaa.
Kuuma-kunnista Järvenpäässä on vastaajien mielestä parhaat kunnalliset palvelut, Kerava menestyy kuntayhteistyön
tuloksellisuudessa ja sen sijainti on hyvä. Kunnallisten palveluiden voittaja on Nurmijärvi ja Tuusulan kiitokset menevät
kunnallistekniikan, kunnallistalouden ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien puolelle.
Mäntsälän miinukset tutkimuksessa tulevat vapaa-ajan viettomahdollisuuksista (-16%), kunnallistaloudesta (-20%) ja
keskustan kaupallisista palveluista (-24%). Mäntsälä on Kuuma-kunnista vähiten tunnettu. Vaikka maankäyttö,
kaavoitus, kehittämistyö ja elinkeinotoiminnan kehittäminen on Mäntsälästä arvioitsijoiden mukaan huippua, laskevat
miinustekijät Mäntsälän kouluarvosanan Kuuma-kunnista heikoimmaksi. Mäntsälän kouluarvosana on 7,36. Paras
kouluarvosana muodostuu Nurmijärvelle (7,85), jonka jälkeen tulevat Tuusula (7,75), Järvenpää (7,58) ja Kerava (7.57).
Kuntayhteistyön tuloksellisuudesta on Mäntsälälle annettu arvio nolla prosenttia, mikä Taloustutkimuksen tulkinnan
mukaan ei kohota eikä alenna Mäntsälän imagoa.

KOKO PERHEEN LÄSKIKAPINA-PÄIVÄ MÄNTSÄLÄSSÄ
01.03.2007
Kevään puhutuin juttu, Läskikapina, huipentuu ensi viikonloppuna Mäntsälässä järjestettävään tempauspäivään.
Mäntsälän monitoimitalolla on luvassa vauhdikasta talvipäivän ohjelmaa koko perheelle. Helsingin Sanomien ja
Mäntsälän kunnan yhteinen tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin!
LÄSKIKAPINA-PÄIVÄÄ vietetään Mäntsälän monitoimitalolla, osoitteessa Urheilutie 4, sunnuntaina 4. maaliskuuta
kello 12-17. Päivän antia pääsee vielä illaksi sulattelemaan Läskikapina-tansseissa Mäntsälän Seurojentalolla
kello 17-20.
Monitoimitalo ympäristöineen muuttuu iltapäivän ajaksi vilkkaaksi tapahtumakentäksi, jossa on tarjolla sekä järjestettyä
liikunnallista ohjelmaa että mahdollisuus kokeilla itsekin eri lajeja. Sisätiloissa on luvassa myös muuta mukavaa
ajanvietettä, mm. näyttelijä Ulla Tapanisen lavashow. Päivän liikunnallisena tähtenä on nyrkkeilijä Eva Wahlström.
Päivän asiaohjelmassa on luvassa tuhtia tietoa mm. liikunnan ja ravinnon merkityksestä terveydelle.
Asiantuntijapaneelissa on mukana mm. Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska. Paneelikeskustelun vetää
Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stina Nykänen.
Päiväntuoretta tietoa suomalaisten omista terveyskäsityksistä esittelee Helsingin Sanomien politiikan toimituksen
esimies Antti Kokkonen, joka julkistaa helmikuussa tehdyn HS-Gallupin tulokset. Tuloksista selviää mm. mitä mieltä
suomalaiset ovat elämäntapojen mukaan määräytyvistä terveysmaksuista.
Paikallisuus on Mäntsälässä vahvasti esillä: saamme kuulla lehdestä tuttujen laihduttajien kokemuksista, ja myös
paikalliset seurat ja yhdistykset saavat tilaisuuden esitellä toimintaansa.
Helsingin Sanomat käynnisti loppiaisena koko kevään jatkuvan kirjoitussarjan, jossa kerrotaan ylipainon aiheuttamista
terveysriskeistä meillä ja maailmassa. Lehdessä on viikoittain juttuja liikalihavuuden syistä ja seurauksista, painon
hallinnasta ja ylipäänsä terveellisistä elämäntavoista.
Läskikapinaan voi itsekin osallistua. Internetin HS.fi-sivuilta voit tulostaa itsellesi kortin, jota täyttämällä voit seurata
omaa edistymistäsi kevään ajan. Arvontakortin 27. huhtikuuta mennessä palauttaneet osallistuvat hienojen palkintojen
arvontaan.
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Hepolan vanha puurakennus kaupan
06.03.2007
Mäntsälän kunta on julkaissut ostotarjouksen Hepolan koulun vanhan puurakennuksen purkamisesta ja hirsikehikon
siirtämisestä. Kaunis ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus myydään ensisijaisesti Mäntsälään. Rakennus on
palvellut aikanaan eläinlääkärin virkatalona. Jollei ostajaa Mäntsälästä löydy, voidaan rakennuksen hirsikehikko myydä
muuallekin.

Tikka vastasi haasteeseen
14.03.2007
Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka Tikka sai tammikuussa haasteen päätoimittaja Reijo Alangolta: Mitä ajoit tehdä lisätäksesi alaistesi työhyvinvointia? Mäntsälä lehden haastattelussa Tikka kertoi Yrityskehityksen
työhyvinvointi tavoitteista, mutta päätti lisäksi tutustuttaa henkilökuntansa Tikan suosikkilajin pariin eli lasketteluun.
Tiistaina aurinko porotti täydeltä taivaalta ja lämpötilaakin oli reilut seitsemän astetta kun Yrityskehityksen
henkilökunta sai kosketusta lasketteluun Messilässä. Teuvo, Sanna ja Jyrki kävivät Mäntsälästä kotoisin olevan
hiihdonopettajan Sami Sihvolan laskettelukoulun. Kaikki pärjäsivät rinteessä erinomaisesti ja saivat varmuutta
lasketteluun. Toimitusjohtaja itse suhautteli vauhdikkaasti ja tottuneesti rinteessä. Pekka Tikka korostaa myös liikunnan
ja ulkoilun tärkeyttä. - -Liikunta saa myös ajatukset liikkeelle. Moni uusi ajatus syntyy liikunnallisen ponnistelun
yhteydessä, painottaa Tikka.
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Mäntsälän Sälinkääntien uuden yhteyden suunnitelmia esitellään yleisölle
27.3.2007
28.03.2007
Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri ja Mäntsälän kunta käynnistivät tammikuussa pääsuuntaselvityksen laatimisen
Sälinkääntien eli Mäntsälä-Oitti-maantien (tie nro 1471) uudesta yhteydestä. Valtatien 4 länsipuolelle, Sälinkääntien ja
Hyvinkääntien (valtatie 25) välille suunniteltavan uuden tieyhteyden tavoitteena on parantaa moottoritien länsipuolisen
alueen liikenneyhteyksiä Mäntsälän keskustan kohdalla
Selvitystyössä Sälinkääntielle määritellään uusi pääsuunta ja tehdään alustava aluevaraus. Nyt selvitettävänä oleva uusi
yhteys vähentää Mäntsälän keskustan kautta kulkevaa liikennettä ja tukee kunnan mahdollisuuksia kehittää
maankäyttöä alueella. Valittavaa pääsuuntaa käytetään jatkossa lähtökohtana kunnan asemakaavoitustyössä sekä
myöhemmin laadittavassa tarkemmassa tiesuunnittelussa.
Selvitystyössä tehtyjä suunnitelmaluonnoksia esitellään avoimien ovien yleisötilaisuudessa 27.3.2007 klo 17-19.
Yleisötilaisuus pidetään Mäntsälän kunnanvirastossa, os. Heikinkuja 4. Hanketta esitellään mm. siitä tehdyn
virtuaalimallin avulla. Tilaisuudessa ovat läsnä Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin, Mäntsälän kunnan ja
suunnittelukonsultin edustajat.
Tiedote ja siihen liittyvä kartta selvitystyössä pohdituista linjausvaihtoehdoista on Tiehallinnon internetsivuilla, os.
http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=70&_dad=julia&_schema=PORTAL30&menu=9419&_pageid=71&kiel
i=fi&linkki=18170&julkaisu=6353

Nelostien kotisivut uusiutuivat
30.03.2007
Tieyhtiö Nelostie Oy ja alueen kunnat ovat uusineet tiestä kertovat kotisivunsa. Uudet sivut ovat katsottavissa entisessä
osoitteessaan www.nelostie.net
Sivujen visuaalisuus perustuu nyt kuviin tietaideteoksista. Mäntsälästä on kuvassa Mikko Ahon ympäristötaideteos
"Mäntsälä kiven ja valon kunta". Myös Ohkolassa oleva Antero Toikan suunnittelema "Kasvukäytävä" näkyy sivuilla
edustavana. Kolmas Mäntsälän alueella sijaitseva teos on Levannon liittymässä ja se kertoo Orimattilasta. "Liehuva
harja" on taiteilija Paavo Palokankaan suunnittelema.
www.nelostie.net sivustolla on tietoa myös moottoritien liikennemääristä ja toteutuksen historiasta.
Historiallinen kokonaispalvelusopimus allekirjoitettiin 10 vuotta sitten
Tänään 19.3.2007 tulee kuluneeksi 10 vuotta kokonaispalvelusopimuksen allekirjoittamisesta Tieyhtiö Nelostien ja
Tiehallinnon välillä. Tämän sopimuksen turvin rakennettiin moottoritie Järvenpäästä Mäntsälään ja edelleen Lahteen.
Sopimus oli lajissaan uraauurtava - se toi Suomeen uudenlaisen rahoitusmallin ja -ajattelun. Sopimuksen 10
vuotisjuhlaa vietettiin Mäntsälän Kotipiirissä 14.3.2007. Tilaisuutta isännöi Tieyhtiö Nelostien toimitusjohtaja Tom
Schmidt ja läsnä oli Tiehallinnon, Skanskan, rahoittajien ja alueen kuntien edustajia. Mäntsälää edustivat
kaavoitusjohtaja Merja Vikman-Kanerva ja Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.

Mäntsäläläisyys on välitilan neutraali olotila, kertoo maaliskuun Matkaan lehti
05.04.2007
Junissa ja asemilla jaettava VR:n Matkaan lehti kertoo maaliskuun numerossaan näyttävästi Mäntsälästä. Beat and
Styles yhtyeen Jaakko Manninen muistelee lapsuutensa Mäntsälää ja nostalgisia kohteita paikkakunnalla. Mannisen
mukaan mäntsäläläisyys on välitilan neutraali olotila, jossa me-henki puskee herkästi päälle.
Matkaan lehti on testannut myös Ravintola Lestin. Ravintola näyttää ulkopäin miltä tahansa lähiöravintolalta, mutta
ulkokuori pettää. Sisällä on rauhallinen ja lämmin tunnelma, kertoo Matkaan lehti. Ruokalista on kulinaristin unelma.
Listalta löytyy peräti kuusikymmentä annosta. Testiruokailussa tilattu paistettua kuhaa limevoissa höyrystettyjen
kasvisten ja uuniperunan kanssa on täydellinen kokonaisuus, kehuu testiruuan syönyt toimittaja.

Asukasluku kasvaa samaa rataa
20.04.2007
Mäntsäläisiä on pian 19.000. Kunnan virallinen asukasluku oli maaliskuun lopussa 18734. Väestön kasvu on täsmälleen
sama kuin vuosi sitten eli tammi-maaliskuussa väestön nettolisäys oli 84 henkilöä. Tulomuutto heittää vain yhden
ihmisen verran eli viime vuonna 238 ja tänä vuonna 237. Syntyneitä oli viime vuonna tähän aikaan kaksi enemmän kuin
nyt eli 71, nyt 69. Samaa rataa näyttää väestönkehitys sujuvan kuin viime vuonnakin.
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Euroviisujen aikaan kaksi ylimääräistä Z-junaa liikenteessä
20.04.2007
Euroviisujen aikaan on liikenteessä ylimääräisiä junia, kertoo VR:n tiedotuspalsta. Torstaina 10.5.07 liikennöin Z-juna
Helsingistä kello 1.39 Mäntsälän kautta Lahteen. Mäntsälään saavutaan 2.18. Euroviisujen finaalin jälkeen Z-juna
lähtee sunnuntain puolella (13.5.07) kello 2.39 Helsingistä kohti Mäntsälää,jossa ollaan kello 3.18. Euroviisujen aikaan
Helsingin asemalla on porttitarkastus kaikkiin kello 23 jälkeen lähteviin juniin. Lisätietoja www.vr.fi/euroviisut.

Lisää Z-junia Mäntsälään
20.04.2007
Ylen radio uutiset perjantaina 20.4.2007:
"VR lisää junavuoroja Lahti-Kerava –oikoradalle
VR lisää lähijunien määrää Lahti-Kerava -oikoradalla ensi syksystä alkaen.
Liikenne- ja viestintäministeriö on sopinut VR:n kanssa Z-junien vuorovälin lyhentämisestä tuntiin myös ruuhka-ajan
ulkopuolella.
Tällä hetkellä aamupäivällä ja päivällä vuoroväli on kahdesta kolmeen tuntia. Myös iltaan ja viikonloppuihin lisätään
vuoroja.
Uudet vuorot kustannetaan lipputuloilla. VR suunnittelee parhaillaan uusia aikatauluja".

Mäntsälän Kastellin myymiä taloja valmistunut jo 100
23.04.2007
Mäntsälän Kastellissa seisoo vanhojen kunniakirjojen rinnalla uusi Tapio Rantaselle myönnetty tunnustus: ”100
Kastellia”. Sata Kastellia kunniakirja tarkoittaa, että jo yli 100 Kastellitaloa on valmistunut tai valmistumassa Tapio
Rantasen myyminä. Myytyjä taloja on huomattavasti enemmän. Myyntiluku on noin 150 taloa ja huvilaa.
Mäntsälän Kastelli on tällä hetkellä Suomen neljänneksi eniten Kastelli-taloja myyvä toimisto, toteaa Rantanen sangen
vaatimattomasti. – Mäntsälässä on hyvä toimia; paikkakunta kasvaa ja rakennusten valmistumisen seuraaminen on
mielenkiintoista. Rantanen on yksi harvoista kauppiaista, joille on annettu ”Valmis Kastelli-talo” myyntioikeus .

Jos ääni ei toimi
03.05.2007
Jos äänesi ei toimi heti aamulla, ei syytä huoleen. Aamuun kuuluu pieni rykiminen ja liman erityskin on tyypillistä.
Mutta jos ääni ei toimi päivän lopussakaan on syytä huoleen. Ääni on meille tärkeä työkalu. Äänellämme heijastamme
tunnetiloja ja asioiden merkityksiä.
Väärä työasento saattaa olla syy huonoon ääneen. Tarkista siis työtuolisi. Pidä huolta myös lihaksistosta! Selkä- ja
vatsalihasten hyvä kunto vaikuttaa positiivisesti ääneen. Paras työtuoli saattaa olla satulatuoli. Se antaa hyvän ryhdin, ja
omalla lihaksistolla tuotettu ryhti tuo meille kestävän äänen, kun lihaksistomme tukee ääntä.
Puheterapeutit voivat tehdä kurkunpään palpaation eli tunnustelun. Tässä analyysissä katsotaan kieliluun ja kilpiruston
toiminta. Jos kieliluu on takana, se saattaa johtua niska- ja hartiajännityksestä. Kieliluun takaisuus estää kilpiruston ja
äänihuulten toimintaa. Rustorakenteiden tulisi saada liikkua.
Kahvin juominen ei ole hyväksi äänelle: - kahvi kuivattaa äänihuulia. Myöskään liian kylmää vettä ei pidä juoda, vaan
parasta olisi nauttia huoneen lämpöistä vettä, kertoo puheterapeutti Marsa Bäck Suomen Puheopistosta.
Mikäli joudut puhuessasi haukkomaan henkeä, pidä tauko. Tällöin pallea pääsee laukeamaan. Haukotteleminen on myös
suositeltavaa. Haukottelu laukaisee automaattisesti pallearefleksin sekä rentouttaa kurkunpään lihaksistoa.
Jokaisella ihmisellä on oma puherytmi. Se kuuluu ihmisen persoonallisuuteen. Hitaampaa puhetta ei kannata harjoitella,
mutta oikeaa hengitystä sitä vastoin kyllä, painottaa Bäck.
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Lievä stressi on hyvälle puhelinpalvelulle välttämättömyys
Terve stressi puhelintyössä on välttämättömyys hyvälle palvelulle, kertoo Heli Rissanen Help Desk Institute Nordicista.
Paljon puhelimessa puhuvan kannattaa miettiä suunnitelmallista tauotusta työhönsä. Ääni kaikuu myös edellisestä
puhelinkeskustelusta; jos edellinen puhelu on ollut negatiivinen kuuluu se myös seuraavassa puhelussa. Miesten äänten
korkeus saattaa nousta työpäivän loppuessa – samoin äänen voimakkuus. Näihinkin ongelmiin saa apua puheviestinnän
opettajalta tai puheterapeutilta.
Lähde: Suomen Puheopiston hyvinvoivan äänen aamupäivä 17.4.2007, puheterapeutti Marsa Bäckin luennot.
Kirjoittaja: Jyrki Teeriaho, markkinointipäällikkö
MÄNTSÄLÄN YRITYSKEHITYS OY

Kevään lapset 150-vuotta
04.05.2007
Avoimet ovet MYK:ssä pe 11.5.2007
KEVÄÄN LAPSET 150-VUOTTA
Kevään lapset 150-vuotta on Mäntsälän Yrityskehityksen avointen ovien teema perjantaina 11.5.2007. Yrityskehityksen
henkilökunnan eli Sanna Haakanan, Teuvo Mäkelän ja Jyrki Teeriahon pyöreiden vuosien syntymäpäivät osuvat
kuukauden sisään.
Kevään lapset 150-vuotta ei kuitenkaan ole varsinainen syntymäpäiväjuhla vaan mykkiläiset kertovat työstään ja
toiminnastaan. Esillä on näyttely, jossa on esillä meneillään olevia yritysten rakennuskohteita Mäntsälässä. Rakenteilla
olevasta Tokmannin logistiikkakeskuksesta on näyttäviä kuvia, joista osa aivan uusia. Pientä tarjoiluakin on luvassa ja
kilpailu. – Ei lahjoja, painotetaan MYK:stä – tule vain käymään!
”Kevään lapset 150-vuotta” avoimia ovia vietetään Yrityskehityksen tiloissa Mäntsälän Sähkön talossa (Sepäntie 3)
perjantaina 11.5.2007 kello 13-16.

Tokmannin peruskiven muuraa pääministeri
07.05.2007
Tokmannin peruskivi muurataan Mäntsälässä keskiviikkona 9.5.2007. Juhlallisuuden alkavat aamupäivällä Tokmannin
työmaalla Mäntsälän Kapulissa. Peruskiven on lupautunut muuraamaan pääministeri Matti Vanhanen. Kutsuvieraita
tapahtumaan saapunee yli 100.

Tokmannin henkiseksi kodiksi tulee Mäntsälä
09.05.2007
Tokmannin logistiikkakeskuksen peruskivet muurattiin Mäntsälän Kapulissa keskiviikkona 9. toukokuuta.
Päämuurarina toimivat pääministeri Matti Vanhanen ja toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen. Juhlavieraita tapahtumassa oli
yli sata.
Logistiikkakeskuksen mittasuhteet ovat valtavat. Sisään 74 400 kerrosneliömetrin rakennukseen mahtuisi peräti 12
jalkapallokenttää. Keskuksen pituus on 360 metriä ja leveys 150 metriä.
Tokmanni Oy:n toiminnot keskitetään vuoden 2008 aikana Mäntsälään. Logistiikkakeskus tulee työllistämään vähintään
250 ihmistä. – Kun nyt olemassa olevat toiminnot eri puolilta Suomea saadaan saman katon alle, tarkoittaa se myös
Tokmannin yrityskulttuurin yhdistymistä. Mäntsälä tulee olemaan Tokmannin henkinen koti, totesi Kyösti Kakkonen
juhlapuheessaan. Tokmannin logistiikka- ja hallintokeskuksen 1 vaihe valmistuu helmikuussa 2008.
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Tokmannin Mäntsälän keskusvarasto sopii Venäjän tavaravirtoihin
14.05.2007
Tokmanni Oy suunnittelee oman ketjun perustamista Venäjälle. Yhtiö sijoittautuu naapurimaahamme jo vuonna 2009
jos esteitä ei ilmaannu matkalle. Keväällä 2008 valmistuva Mäntsälän logistiikkakeskus voi hoitaa myös Venäjän
tavaravirtoja. Se on siihen sijainniltaan sopiva.
Kanta-asiakasohjelma kehitteillä
Tokmanni on ostanut myös toimitusjärjestelmän, jolla voidaan hallita tavaravirtoja supernykyaikaisesta Mäntsälän
suurvarastosta myymälöiden kassoille asti. Ohjelmaan voidaan rakentaa kanta-asiakasohjelma. Tokmannin uusi
järjestelmä keskittää yhtiön tietovirrat.
Lähde: Kauppalehti 10.5.2007

MÄNTSÄLÄN KOTISIVUT UUSIUTUIVAT
14.05.2007
Kunnan kotisivujen uusi ilme on toteutettu vuoden 2004 graafisen ohjeiston mukaisesti. Sivujen pääväri on keltainen ja
kuvissa on nähtävissä hirvenkruunu rajaus, joka esiintyy muun muassa kunta tiedottaa palstoilla lehdissä.
Sivujen asiaotsikointi on myös muuttunut. Tavoitteena on entistä helpompi ja nopeampi tietojen löytyminen.
Sivujen teknisestä toteutuksesta ja uudesta asiaryhmittelystä ovat vastanneet Jari Stordell ja Eeva Jokiperä Mäntsälän
kirjastosta. Ulkoasun on suunnitellut graafikko Niko Hakkarainen. Hän on myös suunnitellut Mäntsälän kunnan lisäksi
uuden Äänekosken kaupungin sivut, Äänekosken, Suolahden ja Sumiaisten yhdistyttyä vuoden 2007 alussa.
Suunnittelutyöryhmässä on ollut mukana myös Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Sivut www.mantsala.fi ilmestyivät Internetiin perjantaina 11.5.2007.
Lisätietoja: Eeva Jokiperä

Läskikapina päättyi
16.05.2007
Helsingin Sanomien Läskikapina päättyi tiistaina 15. toukokuuta julkisten laihduttajien palkitsemiseen kauppakeskus
Kalaasissa. Onnetar suosi myös neljää onnekasta tuliterällä kiiltävän punaisella pyörällä ja yksi henkilö sai
kylpyläviikonlopun. Haravia jaettiin useammallekin Läskikapinan kortin palauttaneelle.
Läskikapina Mäntsälässä sujui positiivisissa tunnelmissa ja sitä seurattiin innokkaasti. Palautuskortteja tuli toistasataa.
Monitoimitalon kahdessa tilaisuudessa mäntsäläläiset saivat hyvää tietoa terveellisestä ruokavaliosta ja liikunnasta.
Valtakunnan julkisuuteen Mäntsälä on päässyt laihduttavana paikkakuntana.
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Minna Vilkas voitti Kevään lapset 150-vuotta tietokilpailun
22.05.2007
Onni suosi mäntsäläläistä Minna Vilkasta MYK:n leikkimielisessä tietokilpailussa. Kilpailuissa sijoitettiin Mäntsälän
yritysalueet kartalle ja tiedusteltiin perustettavien yritysten määrää kunnassamme. Oikea vastaus on noin 100 uutta
yritystä vuodessa. Visaisimmaksi kysymykseksi osoittautui yllättäen yliopistokysymys. Kaikki vastaajat eivät
muistaneet Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Saaren kylässä toimivaa yksikköä.
Arvontaonnen lisäksi Minna Vilkkaalla oli paristakymmenestä vastaajasta kaikki vastaukset oikein. MYK onnittelee
tietäjää ja pistää yllätyslahjan postiin. Kysely toteutettiin 11.5.2007 ”Kevään lapset 150-vuotta” avointen ovien päivän
yhteydessä.

Z-junia tuntuvasti lisää - junalla kerran tunnissa Mäntsälästä
22.05.2007
Lahteen liikennöiviin Z-juniin tulee elokuussa tuntuvasti lisävuoroja. Liikenne tihenee siten,
että Z-junat kulkevat tunnin välein kaikkina viikonpäivinä, kertoo VR tuoreessa liikennetiedotteessaan. Tunnin
vuoroväli tulee käyttöön koulujen alkaessa eli 12. elokuuta 2007.
Ennakkoaikataulutiedon mukaan arkisin Helsingistä Mäntsälään kulkee 18 junaa nykyisen 12 sijasta. Samoin Lahdesta
Mäntsälän kautta Helsinkiin liikennöi 18 vuoroa nykyisen 11 vuoron sijaan.
Viikonloppuisin tulee tuntuva lisäys kun vuoroja on välillä Helsinki-Mäntsälä 17 (ennen sunnuntaisin ja lauantaisin 8)
ja samoin 17 junaa Lahti-Mäntsälä-Helsinki välillä (ennen sunnuntaisin 7 ja lauantaisin 8).
Vuorolisäykset tarkoittavat myös sujuvampia vaihtoyhteyksiä kaukojuniin.

Ukko-Pekka höyryveturi Mäntsälän rautatieasemalla 16.6.2006
05.06.2007
Höyryveturi ”Ukko-Pekka” eli Hr 1009 saapuu Mäntsälän uudelle rautatieasemalla lauantaina 16.6.2006. Pysähdys on
puolen tunnin mittainen. ”Ukko-Pekka” puuskuttaa asemalle kello 9.54 ja jatkaa Mäntsälästä Lahden kautta Heinolaan
kello 10.22. Paluumatkalla juna pysähtyy kymmeneksi minuutiksi; saapuen kello 18.06 Mäntsälään.
Kivihiiltä polttava ”Ukko-Pekka” painaa 157 tonnia ja sen perään on kytketty vanhoja päivävaunuja ja myös ravintolaja salonkivaunuja. Ennakkolippujen varaus on päättynyt, mutta lippuja voi ostaa myös junasta, kertovat
tapahtumajärjestäjien kotisivut. Istumapaikkaa ei voida kuitenkaan taata.
Mäntsälän asemalle pyritään järjestämään nostalgiselle junamatkaan osallistuville kulttuuripitoista ohjelmaa paikallisin
voimin.

Simpauttaja vastassa Ukko-Pekkaa lauantaina Mäntsälässä
12.06.2007
Komea museojuna saapuu höyryveturi Ukko-Pekan vetämänä Mäntsälän asemalle lauantaina kello 9.54. Ukko-Pekka
pysähtyy Mäntsälään puoleksi tunniksi ja jatkaa matkaa Lahden kautta Heinolaan kello 10.22. Ukko-Pekkaa voivat
mäntsäläläiset ihailla raiteella yksi. Junaan on liitetty nostalgisten päivävaunujen lisäksi entisajan ravintola- ja
salonkivaunu.
Ukko-Pekkaa Mäntsälässä on vastassa Simpauttaja eli Öljymäen kesäteatteri Ohkolasta esittää museojunan
matkustajille otteita kesän uutuusnäytelmästään Simpauttaja. Simpauttaja on teatterin 50-vuotisjuhlanäytelmä, jota
esitetään heinäkuussa Mäntsälän Ohkolassa. Heikki Turusen kirjoittaman näytelmän on ohjannut Markku Hyvönen.
Suomalaisten hyvien tunteman Simpauttajan toivotaan ilahduttavan museojunan matkustajia ja kertovan kuntamme
aktiivisesta teatteriharrastuksesta.
Laiturilla on myös pieni infopiste, jota emännöi museoamanuenssi Sirkku Mäkelä Mäntsälän kunnasta ja isännöi
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä.
Ukko-Pekoilla vedettiin nopeita pikajunia
Ensimmäinen Ukko-Pekka valmistui 1937 ja viimeinen 1957. Yhteensä Lokomolta Tampereelta toimitettiin 22 UkkoPekkaa. Mäntsälässä pysähtyvä Ukko-Pekka on toinen ajokuntoinen veturi sarjassaan. Sen valmistumisvuosi on 1948.
Pituutta Ukko-Pekalla on peräti 22,25 metriä, painoa 155 tonnia. Hiiliä mahtuu veturiin 9 tonnia ja vesitilaakin on 27
m3. Ukko-Pekat olivat aikansa raskaita höyryvetureita, joilla vedettiin nopeita pikajunia. Viimeiset Ukko-Pekat
poistuivat liikenteestä 1970-luvun puolivälissä.
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Paluumatkallaan Heinolasta ja Lahdesta Ukko-Pekka pysähtyy vielä hetkeksi Mäntsälään kello 18.06 ja jatkaa
Helsinkiin 18.16.
Ukko-Pekkaan voi ostaa lippuja myös junasta konduktööri Jonne Seppäseltä. Istuinpaikkaa ei kuitenkaan voida taata.
Matkalippujen ennakkomyynti on ollut hyvä.

Sadat mäntsäläläiset ihastelivat Ukko-Pekkaa
18.06.2007
Höyryveturi Ukko-Pekka innosti mäntsäläläiset rautatieasemalle lauantaina vastaanottamaan museojunaa, joka saapui
täydellisesti aikataulun mukaan Mäntsälään kello 9.54 ja jatkoi Lahden kautta Heinolaan 10.22. Mäntsäläläisiä nousi
myös junan kyytiin nostalgiselle museojunamatkalle.. Juna palasi illalla vielä Mäntsälään reilusti etuajassa ja lähti
Helsinkiin kello 18.16. Molemmat saapumiset ja lähdöt kiinnostivat satoja mäntsäläläisiä. Junan täsmällisyys sai
kiitosta. – Taitaa olla kuivia puita Ukko-Pekalla, arvelivat vanhemmat paikkakuntalaiset.
Eniten yleisöä kiinnosti itse veturi, jonka sarjanumero on 1009. Se on toinen käyttökunnossa oleva Ukko-Pekka. Myös
museovaunujen läpi sai yleisö kävellä. Taideyhdistyksen alastomat näyttely sai ansaittua huomiota kun Riitta Tomperi,
Outi Turtiainen ja Raili Korhonen kävelivät junavaunut läpi pukeutuneina pahvisiin mainoskyltteihin. Paikalla oli myös
Öljymäen kesäteatterin Simpauttaja.
Tuh-tuh sanoi juna
Parasta vierailussa oli varmaankin äänimaailma. Ukko-Pekan lähtiessä kohti Lahtea ja illalla Helsinkiin kuului veturista
voimakas tuh-tuh –ääni, joka sai monen katsojan iloiseksi. Muistiin palasivat lapsuuden junamatkat tai vanhat Suomifilmit.

MYK kesälaitumille
29.06.2007
Mäntsälän Yrityskehitys on kesälaitumilla 2.7.-20.7.2007. Avaamme jälleen 23.7.07 jolloin voit soittaa numeroon 050
3839595.
Kiireellistä sähköpostia voit laittaa info(at)mantsalanyrityskehitys.fi tai soittaa päivystysnumeroomme 050 318213.

Toukokuussa reilu väestönkasvu
31.07.2007
Mäntsälän asukasluku kasvoi 44 hengellä toukokuussa. Nyt meitä mäntsäläläisiä on yhteensä 18798. Vastaavaan aikaan
viime vuonna asukaslukumme oli 18389.
Toukokuussa syntyi 20 ja kuoli 5 henkilöä. Tulomuuttoa kertyi 92 ja lähtömuuttoa 67. Maahanmuuttoa oli
paikkakunnallemme 5 hengen verran ja yksi muutti ulkomaille.
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Oikoradalle lisää Z-junia; viikonloppuihin 18 uutta vuoroa ja arkitarjontaan 11
uutta vuoroa
31.07.2007
Oikoradalla liikennöiviin Z-juniin tulee tuntuvasti lisää vuoroja 12. elokuuta alkaen. Junat alkavat kulkea Helsingin ja
Lahden välillä suuntaansa kerran tunnissa.
Oikoradan suosio ylitti odotukset.
Asiakkaat ovat löytäneet 3.9.2006 oikoradalla aloittaneet Z-junat nopeammin kuin odotettiin. Liikennöinnin
käynnistyttyä arvioitiin, että Z-junilla tehdään ensimmäisen vuoden aikana noin 400 000 matkaa, mutta ennuste näyttää
matkamäärien nousevan yli 600 000:n. Matkojen ennakoitua nopeampi kasvu mahdollistaa suunniteltua ripeämmän
lisävuorotarjonnan samoin kuin kasvaneet lipunmyyntituotot, joiden ansiosta liikenne- ja viestintäministeriö saa ostettua
enemmän lisäjunavuoroja.
VR:n kesäkuussa teettämän Z-junien matkustajatutkimuksen tuloksista ilmenee, että oikorata on houkutellut runsaasti
henkilöautoilijoita joukkoliikenteen käyttäjiksi. He muodostavat suurimman ryhmän uusista Z-junamatkustajista.
Kokonaisuudessaan oikoradan avaamisen jälkeen Lahden ja Helsingin välinen junamatkustus on yli kaksinkertaistunut.
Z-junia nyt tunneittain läpi viikon
Oikorata saa tuntuvasti lisää Z-junia 12.8.2007 alkaen. Viimeksi vuoroja lisättiin kesäkuun alussa.
Arkisin välille tulee yksitoista uutta junavuoroa ja viikonloppuisin kahdeksantoista lisävuoroa. Kaikkiaan Z-junavuoroja
on Helsinki-Lahti välillä arkisin 35 ja sunnuntaisin 34.
Z-junat liikennöivät 12. elokuuta alkaen päivittäin niin arkena kuin viikonloppunakin joka tunti molempiin suuntiin.
Ensimmäinen lähtö Helsingistä on klo 6.39 ja viimeinen klo 22.39, eli Helsingistä Lahteen lähtevät junat aina 39
minuuttia yli tasatunnin. Lahdesta lähtee ensimmäinen Z-juna klo 5.43 (ei sunnuntaisin) ja sen jälkeen klo 6.17 alkaen
tunneittain klo 22.17 asti. Z-junien taulukkoaikataulut löytyvät VR:n Internetsivuilta. Oikoradalla liikennöi edelleen
myös Helsingistä klo 16.27 lähtevä veturivetoinen juna, joka ei kuitenkaan pysähdy Keravalla.
Vuoden 2008 Z-junaliikennesuunnitelmat vahvistuvat myöhemmin syksyllä.

Esa Muukka on MYK:n uusi hallituksen jäsen
04.08.2007
Mäntsälän Sähkön uusi toimitusjohtaja Esa Muukka on aloittanut työnsä myös Mäntsälän Yrityskehityksen hallituksen
jäsenenä. Muukka näkee MYK:n roolin tärkeänä paikkakunnan yrityselämän kehittäjänä ja tukijana. – Mäntsäläläistä
osaamista ja kilpailukykyä tulee kehittää. MYK:llä voisi olla nimensä mukaisesti enemmänkin yrityskehitysroolia
Mäntsälässä. Yritysten pitkäjänteinen kehittäminen on tärkeätä. Hyvä ja toimiva tiimi antaa tähän mahdollisuudet,
toteaa Muukka.
- Yrityskehityksen toimintoja ei tule automaattisesti supistaa, vaikka kunnan rahoitus MYK:lle laskeekin. Nyt on
mietittävä mitä voidaan vajeen kattamiseksi tehdä. Mäntsälä voidaan nähdä myös laajempana toiminta-alueena.
Palveluja voisi tarjota myös vaikkapa koko Mäntsälän Sähkön toimialueelle eli naapurikuntiin, pohtii Esa Muukka.
Energia-alan yritystoimintaa laaja-alaisesti tunteva toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Esa Muukka (47) aloitti työnsä
Mäntsälän Sähkön palveluksessa huhtikuussa 2007.

MEK:N TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN MATKAILUSTA LUOKITTELEE
MÄNTSÄLÄN KESKIVERTOKUNNAKSI
06.08.2007
Oulun yliopiston maantieteen laitos on laatinut Suomen matkailun aluerakenteesta tutkimusraportin. Tutkimus käsittää
kaikki Suomen kunnat.
Tutkimuksessa kunnat on luokiteltu luokkiin A,B,C ja D. Matkailullisesti vetovoimaisimmat kunnat saavat arvosanan A.
Näitä kuntia on 20. Helsinki, Lahti, Espoo, Enontekiö, Rovaniemi ja Savonlinna kuuluvat muun muassa näihin.
Valtaosa Suomen kunnista on luokassa C kuten myös Mäntsälä. Luokitukseen C on ryhmitelty yhteensä 186 kuntaa.
Alimman D-luokan kuntia on 150.
Mäntsälä yltää B-tason luokitukseen kulttuurivetovoimassa. Luonnonvetovoimassa ja ohjelmapalveluissa sekä
tapahtumissa ollaan C:ssä. Majoitus-, ravitsemis- ja liikennepalvelut mittaristossa Mäntsälä on niinikään C-luokan
kunta.
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Tutkimuksen liitetiedot kertovat matkailun työllistävän Mäntsälässä suoraan tai välillisesti yhteensä 125 ihmistä.
Matkailutulo on 9,8 miljoonaa euroa.
Lähde: Suomen matkailun aluerakenne 2005, Tutkimusraportti MEK A:155 2007-08-06,
Tekijät: Riikka Leinonen, Pekka Kauppila, Jarkko Saarinen , Oulun yliopisto, maantieteen laitos

Junaliikenne palautuu normaaliksi oikoradalla
17.08.2007
Liikenteenohjauksen varajärjestelmä on saatu kuntoon, ja junaliikenne oikoradalla palautuu vähitellen normaaliksi.
Aamupäivän aikana on kuitenkin odotettavissa vielä 15 -20 minuutin myöhästymisiä.
Tietoliikennekaapelin vaurioituminen on aiheuttanut tänä aamuna häiriöitä oikoradan junaliikenteessä, ja Lahden kautta
kulkevat kaukojunat on ajettu oikoradan sijasta Riihimäen kautta.
Häiriö on vaikuttanut yhdeksään henkilöjunaan. Neljä lähijunavuoroa on peruttu, ja viisi kaukojunaa ajettu oikoradan
sijasta Riihimäen kautta. Näille kaukojunille häiriö aiheutti myöhästymisiä keskimäärin 45 minuuttia. Lisäksi on peruttu
yksi tavarajuna.
Vesakkoleikkuri vaurioitti tietoliikennekaapeleita kello 2 aamuyöllä Lahden ja Uudenkylän välisellä rataosalla. Tästä
johtuen liikenteenohjausjärjestelmä on ollut osittain pois käytöstä ja junaliikennettä on jouduttu hoitamaan
käsiohjauksella.

Junaliikenne toimii Helsingistä Mäntsälään, mutta liikenne poikki välillä
Mäntsälä-Lahti (17.8.07)
17.08.2007
Junaliikenne keskeytynyt Lahdesta Riihimäelle ja Mäntsälään
Tietoliikennekaapelin vaurioituminen vaikeuttaa edelleen Lahden kautta kulkevaa junaliikennettä. Junaliikenne on tällä
hetkellä pysähdyksissä Lahti-Riihimäki- ja Lahti-Mäntsälä-väleillä.
Kaukoliikenteen junille ja Lahti-Riihimäki-välin taajamajunille pyritään järjestämään korvaavia kuljetuksia. Bussien
saamista hidastaa viikonlopun vilkas menoliikenne. Oikoradan Z-lähijunat ajetaan vain Helsinki-Mäntsälä-välillä.
Vesakkoleikkuri vaurioitti tietoliikennekaapeleita kello 2 aamuyöllä Lahden ja Uudenkylän välisellä rataosalla, mistä
johtuen liikenteenohjausjärjestelmä on ollut tänään epäkunnossa. Junaliikennettä hoidettiin aamupäivällä parin tunnin
ajan tilapäisesti varajärjestelmällä.

MÄNTSÄLÄN LUKIO ALOITTI UUSISSA TILOISSA
17.08.2007
Mäntsälän uusi lukio otti vastaan ensimmäiset opiskelijansa tiistaina 14.8.2007. Komea punatiilinen rakennus kohoaa
Mäntsälän paloaseman takana ja rakennus myötäilee muodoltaan ohikulkevaa Liedontietä.
Opiskelijat astuvat sisään valoisaan aulaan –piazzalle. Täällä tapahtuu myös ruokailu. Valo lankeaa pehmeästi
kattoikkunoista. Piazzan tunnelmaa luo luonnonkivialue, joka on Mäntsälän punaista graniittia eli migmatiittia.
Koulun sisäilmettä korostaa 16 metrin korkeuteen ulottuva puupintainen elementti, joka korostaa mahongin sävyjä.
Mäntsälän lukion opetustilat ovat ajanmukaiset. Kalustuksessa on huomioitu ergonomia. Opiskelijat ovat saaneet
käyttöönsä muun muassa ilmajousitettuja tuoleja. Liikuntasaliin (528m2) saa tarvittaessa myös nousevan näyttämön.
Rakenteissa on pyritty vähäpäästöisiin materiaaleihin ja lukioon on asennettu tehokas ilmastointi. Hyvä ja raikas ilma
edistää opiskelua.
-Ensimmäisten päivien kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä, kertoo rehtori Teuvo Mäkinen. Opiskelijat ja opettajat
ovat olleet innoissaan näistä toimivista väljistä tiloista. Haikeutta vanhoihin tiloihin en ole lainkaan havainnut. Tosin
ensimmäisen kouluviikon helteet ovat hiukan piinanneet, koska sisäilman jäähdytysjärjestelmään eivät taloudelliset
rahkeemme riittäneet. Opettajat ovat erityisen tyytyväisiä uusiin työtiloihinsa ja työvälineisiinsä, vaikka
pikkupuutteiden korjaamista ja säätämistä luonnollisesti näin aluksi onkin. Oman lisänsä suureen muutoksen tuo se, että
siirryimme uusiin tiloihin muuttaessamme 75 minuutin mittaisiin oppitunteihin perinteisten 45 minuutin mittaisten
sijasta.
Mäntsälän lukion rakennuskustannukset varusteineen tulevat olemaan noin 8 miljoonaa euroa, mikä merkitsee
kustannusarviossa pysymistä. Lukion entisten tilojen kunnostus Ehnroosin yläasteen käyttöön on aloitettu.
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Junaliikenne palautuu ennalleen oikoradalla
17.08.2007
Lahden kautta kulkeva junaliikenne palautuu vähitellen ennalleen. Liikenteenohjausjärjestelmä saatiin käyttöön
iltapäivällä kello 12.40.
Lähituntien aikana on odotettavissa kalustomuutoksia. Mahdollisesti yksittäisiä vuoroja joudutaan perumaan.
Häiriö vaikutti kahteentoista kaukojunaan. Osa junavuoroista pystyttiin korvaamaan busseilla.
Oikoradan Z-lähijunia aletaan jälleen ajaa Lahteen asti. Z-junat kulkivat häiriön aikana vain Helsinki–Mäntsälä-välillä.
Myös taajamajunaliikenne Riihimäki–Lahti-välillä käynnistyy iltapäivällä. Joitakin yksittäisiä junavuoroja jouduttaneen
kuitenkin peruuttamaan.
Oikoradan kautta kulkeva kaukojunaliikenne oli täysin pysähdyksissä Lahdesta Riihimäelle ja Mäntsälään kello 10.30–
12.30.
Häiriö ei vaikuttanut pääradan ja rantaradan junaliikenteeseen.
Vesakkoleikkuri vaurioitti tietoliikennekaapeleita kello 2 aamuyöllä Lahden ja Uudenkylän välisellä rataosalla, mistä
johtuen liikenteenohjausjärjestelmä oli tänään aamupäivällä epäkunnossa.

Saaren ulkoilureitti valmis syyskuussa
20.08.2007
Saaren uusi viiden kilometrin ulkoilureitti on jo lähes valmis. Maastoon reitti on merkitty vankkatekoisilla punaisilla
pylväillä. Puiden runkoihin on maalattu myös punaiset pisteet. Polku ei uutuuttaan ole vielä painautunut koko
matkaltaan maastoon. Siksi kannattaa ottaa kartta mukaan Saaren Opaskeskuksesta, josta reitti alkaa ja päättyy. Reitin
alku on suoraan vastapäätä Saaren Opaskeskuksenliittymää.
Uusi polku on valmistuu Mäntsälän ammattiopiston Keudan luontoyrittäjien koulutusohjelman opinnäytetyönä. Reitti
kiertelee vaihtelevissa maastoissa. Ilveskalliolta avautuvat laajat näkyvät ja Hunttijärvessäkin voi pulahtaa uimaan.
Reitti on mukava vaeltaa sen vaihtelevuuden takia. Luontoelämys olisi lähes täydellinen jos metsään ei kantautuisi
moottoritien äänet. Itse polun tason vielä vaihtelee, koska reitti noudattelee osin vanhoja polkuja, mutta täysin uutta
metsään raivattua osiotakin on runsaasti.

UUSI KOMEA TONTTI POIKKITIEN YRITYSALUEELLA
20.08.2007
Mäntsälän Poikkitien yritysalue kasvaa. Uusi kaava on saanut lainvoiman ja Mäntsälän Yrityskehitykseen on tullut
myyntiin peräti 12 303 neliön suuruinen yritystontti. Rakennusoikeutta tällä Mäntsälän kunnan omistamalla tontilla on
5600 kerrosneliömetriä.
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Uudelta tontilta on erinomainen näkevyys ”Kehä viidelle” eli valtatielle 55; tontti on tien 55 ja Pornaisten tien kulmassa.
Myyntihinta on 10 euroa neliöltä.

Mattilaan uusi sähköasema ja Kapuliin lämpökeskus
28.08.2007
Mäntsälän Sähkön syksyllä valmistuva Mattilan sähköasema parantaa entisestään Mäntsälän kunnan eteläisen osan
sähkönjakelun siirtokapasiteettia ja toimitusvarmuutta. Uusi sähköasema näkyy hyvin moottoritielle. Se on hieman
ennen Tuuliruusua nelostien itäpuolella Helsingistä päin tultaessa. Parhaillaan aloitetaan aseman 110 kV ulkokentän
asennustöitä ja lisäksi on rakenteilla Mäntsälän kirkonkylän sähköasemalta 110 kV ilmajohto Mattilaan.
Kapulin uusi lämpökeskus on toiminnassa jo syksyllä 2007. Muun muassa Tokmannin logistiikkakeskusta palveleva
lämpökeskus syöttää lämpöä myös muille Kapulin alueelle sijoittuville yrityksille.

Mäntsälän Yrityskehityksen joukkue voittoon Hirvihaaran Golf turnauksessa
04.09.2007
Timo Seppälä ja Jari Fagerström saavuttivat voiton Hirvihaaran Golfin järjestämässä ensimmäisessä HirviGolfissa
perjantaina 31. elokuuta.
Joukkueita hyvähenkisessä, leikkimielisessä kilpailussa oli yhteensä 12.
Mäntsälän Yrityskehitys sai ensimmäisen kiinnityksen HirviGolfin upeaan kiertopalkintoon.
Timo Seppälä toimii Linjaliikenne Seppälä Oy:n toimitusjohtajana Mäntsälässä ja Jari Fagerström hoitaa teollisuuden
siivousharjojen ja työkäsineiden myyntiä Seppo Fagerström Oy:ssä Saarella.
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Mäntsälä mukana SOK:n logistiikkakeskus kilpailussa
09.09.2007
SOK tytäryhtiö Inex Partners on harkitsemassa Vantaan Hakkilassa toimivan logistiikkakeskuksen siirtoa, koska
nykyinen keskus on käymässä ahtaaksi. SOK on lähestynyt lukuisia Etelä-Suomen kuntia tiedustellen 30-50 hehtaarin
tonttia rakennukselle, jonka kokonaispinta-alaksi muodostuu noin 100 000 m2 – 120 000 m2. Edellytyksenä ovat myös
hyvät kulkuyhteydet.
Mäntsälällä on Kapulissa yhteensä 95 hehtaaria
SOK:n kirje on saapunut myös Mäntsälään. Mäntsälä tulee tarjoamaan SOK:n Inex Partnerille Kapuli Pohjoista, jossa
on riittävästi maata ja alue on erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Jättimäistä logistiikkakeskusta rakentava
Tokmanni Oy:hän valitsi paikan muun muassa nopean yhteyden takia. Kapulin risteyksestä kestää rekalla vain 90
sekuntia moottoritielle.
Mäntsälän kunnan kaavoitustyö on edennyt kolmessa vaiheessa. Kapuli ykkönen myytiin kokonaisuudessaan
Tokmannille. Kapuli Läntinen saa lainvoiman tämän syksyn aikana ja alueella on 11 erillistä tonttia, joiden koot ovat
4600 neliöstä 9900 neliöön. Kapulin Läntisen tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 6,3 hehtaaria. Kokonaisuudessaan
kolmen eri kaavavaiheen maat käsittävät 95 hehtaarin alueen.
SOK:lle tarjottavan Kapuli Pohjoisen kaavatyö alkaa syksyllä. Inex Partnersin toiveisiin ehditään vastata hyvin, koska
sijoittuminen on ajankohtaista noin viiden vuoden kuluttua. Kaavoitusta helpottaa myös kun asiakas on jo ennakkoon
tiedossa.

VR:n matkatapahtuma Mäntsälässä 21. syyskuuta
13.09.2007
Mäntsäläläiset ovat olleet mukana vaikuttamassa oikoradan suosioon valitsemalla Z-junan kulkuvälineekseen.
Oikoradan ensimmäisen vuoden aikana junamatkojen määrä Helsingin ja Lahden välillä on yli kaksinkertaistunut. VR
esittelee Z-junaliikennettä K-Supermarket Kalaasissa perjantaina 21.9. klo 15–19.
Syyskuun alussa vuoden täyttänyt oikorata on lisännyt junamatkustuksen suosiota merkittävästi. Suurinta kasvu on ollut
Lahti–Helsinki-välillä, jossa junamatkojen määrä on yli kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna muun muassa Zlähijunaliikenteen ansiosta. VR:n tutkimuksen mukaan 65 % mäntsäläläisistä on lisännyt junamatkustustaan viimeisen
vuoden aikana.
Matkojen ennakoitua nopeampi kasvu on mahdollistanut junavuorojen lisätarjonnan: elokuussa Z-junavuoroja lisättiin
niin, että junat liikennöivät päivittäin niin arkena kuin viikonloppuna kerran tunnissa molempiin suuntiin. Kaikkiaan
Mäntsälässä pysähtyviä junavuoroja on Helsinki-Lahti-välillä arkisin 36, lauantaisin 35 ja sunnuntaisin 34.
Ensimmäinen lähtö Mäntsälästä on klo 6.04 (ei sunnuntaisin) ja sen jälkeen klo 6.40 alkaen tunneittain klo 22.40 asti.
Helsingistä ensimmäinen Z-juna lähtee klo 6.39, ja se saapuu Mäntsälään klo 7.18. Junat lähtevät Helsingistä aina 39
minuuttia yli tasatunnin illan viimeiseen lähtöön klo 22.39 asti. Se saapuu Mäntsälään klo 23.18.
VR:n touko-kesäkuussa teettämän tutkimuksen mukaan erityisesti henkilöautoilijat ovat vaihtaneet junaan Lahden ja
Helsingin välillä. Mäntsälässä siirtymä on ollut merkittävää. Oikorata on vaikuttanut myös asuinpaikkapäätöksiin, sillä
tutkimukseen vastanneista 53 % ilmoitti muuttaneensa nykyiselle asuinpaikalleen oikoradan investointipäätöksen
jälkeen. Lähes puolet Mäntsälän vastaajista kertoi oikoradan lisääntyneen junatarjonnan vaikuttaneen asuinalueen
valintaan.
VR:n matkatapahtuma Mäntsälässä
VR järjestää perjantaina 21.9. klo 15–19 Z-junaliikennetapahtuman Mäntsälässä K-Supermarket Kalaasissa. Paikalla on
VR:n edustajia neuvomassa matkalippu- ja aikatauluasioissa sekä Mäntsälän kunnan kuljetussuunnittelija Jani Lammela,
joka vastaa palveluliikennekysymyksiin. Tapahtuma liittyy valtakunnalliseen autottomaan päivään, jota vietetään
lauantaina 22.9.
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Oikorata täyttää vuoden
15.09.2007
Kerava - Mäntsälä - Lahti oikorata täyttää syyskuun alussa vuoden. Oikoradan ansiosta Mäntsälästä tuli
radanvarsipaikkakunta. Myös yhteydet Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle nopeutuivat ja junavuorojen määrää voitiin
lisätä. Junamatkustus koko maassa on kasvanut tänä vuonna voimakkaammin kuin koskaan aiemmin. VR on kuljettanut
ennätysmäärän asiakkaita.
Oikoradan avajaisia juhlittiin näyttävästi Mäntsälässä perjantaina 1.9.2006. Avajaistapahtumaan osallistui tuhansia
mäntsäläläisiä. Ensimmäinen aikataulunmukainen juna liikennöi Mäntsälään 3.9.2006.
Tällä hetkellä Z-juna liikennöin tunnin välein. Vuoroja lisättiin tuntuvasti tämän vuoden elokuun 12. päivä. Syynä
vuorotarjonnan lisäämiseen oli ennakoitua suurempi junien käyttäjämäärä, mikä on yllättänyt VR:n positiivisesti.
Mäntsälän kunnan, MYK:n, VR:n ja VTT:n tekemä käyttäjätutkimus vuodelta 2005 tosin ennakoi jo nykyisiä
matkustajamääriä.
Ensimmäinen juna Mäntsälästä arkiaamuisin lähtee Helsinkiin kello 6.04 ja viimeinen juna saapuu Helsingistä
Mäntsälään kello 23.18 jatkaen edelleen Lahteen. Mäntsälässä on arkipäivisin 36 junavuoroa, lauantaisin 35 ja
sunnuntaisin 34.

Mäntsälän jäähallista Tokmanni-Areena
18.09.2007
Mäntsälän Jäähalli saa uudeksi nimekseen Tokmanni-Areena. Tokmanni-Areena avajaiset vietetään sunnuntaina 30.
syyskuuta.
Jää-Tiikerit B91 pelaa B” nuorten SM karsintasarjassa Pelicans 2000 vastaan kello 12 – 15. Tokmanni-Areenan
avajaiset ovat kello 15.15. Avajaispuheen pitää kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja Tokmanni Oy:n puolesta puhuu
kenttäjohtaja Pirjo Ruokonen. Mäntsälän Jäähallin toimintaa valottaa hallituksen puheenjohtaja Risto Tyyskä.
Ilta jatkuu kello 16 pelattavalla miesten II-divisioonan ottelulla Jää-Tiikerit edustus – KelA (Kellokoski).

Tokmanni tarvitsee yli 150 uutta työntekijää Mäntsälän logistiikkakeskukseensa
24.09.2007
Tokmanni Oy on palkkaamassa peräti 150 uutta työntekijää huhtikuussa 2008 avattavaan uuteen
logistiikkakeskukseensa. Varastoalan työntekijöitä voidaan palkata jo heti Tokmanni konserniin kuuluvaan Tarjoustalon
varastoon Hyvinkäälle, josta toiminnot siirtyvät keväällä Mäntsälään. Toimisto- ja hallintoihmisiä tarvitaan vajaan
vuoden päästä runsaasti kun yhtiön hallinto siirtyy elokuussa Mäntsälään.
Tokmanni Oy on siirtämässä kaikki varasto- ja hallintotehtävänsä Mäntsälään. Siirto tapahtuu vaiheittain.
Varastotoiminnot siirtyvät vaiheittain huhtikuusta alkaen Mäntsälän Kapulissa sijaitsevaan logistiikkakeskukseen.
Elokuussa siirtyvät toimistotyöntekijät ja hallinto Mäntsälään.
Varastotyöhön Tokmanni on palkkaamassa noin sata uutta ihmistä. Toimistotöihin tarvitaan myös lisää uusia
tokmannilaisia; muun muassa laskuntarkastajia, ostohenkilöitä sekä atk-tallentajia.
Tokmanni on saanut runsaasti avoimia hakemuksia nettisivujensa kautta. - Mäntsäläläiset ovat olleet ilahduttavan
kiinnostuneita yhtiöstä. Hakemusten käsittely on kesken ja uusia hakemuksia voi meille aina toimittaa, kertoo
henkilöstöjohtaja Saara Korpelainen. Logistiikkakeskuksen avaaminen vaatii niin paljon töitä ettei meillä ole
valitettavasti ollut aikaa vastata hakemuksiin. Hyvinkään yksikköömme olemme nimittäneet juuri henkilön, joka
käsittelee pelkästään uusia hakemuksia. Toivomme yhteydenotot edelleenkin kotisivujemme www.tokmanni-konserni.fi
kautta, täsmentää Korpelainen.
- Mäntsälän Työvoimatoimiston kanssa järjestämme syksyn aikana Tokmanni-rekrytointitapahtuman ja avoimet
työpaikat tulevat näkyviin myös Mäntsälän työvoimatoimiston ilmoitustauluille ja työvoimahallinnon nettipalveluun.

Matka-aika Mäntsälästä Pietariin nopeutuu vuonna 2010
04.10.2007
Karelian Trains tilasi nopeita junia Helsingin ja Pietarin välille
Karelian Trains on tilannut Alstomilta neljä nopeaa junaa Helsingin ja Pietarin välille. Junat tulevat liikenteeseen
vuonna 2010. Kaupan arvo on noin 120 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittaa OKO Pankki Oyj.
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Tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Pietarin välinen matka-aika noin kolmeen tuntiin, kun se on nykyisin viisi ja puoli
tuntia. Mäntsälästä matka-aika Lahden kautta Pietariin on nykyisellään 5 tuntia ja 40 minuuttia. Vuoroja on päivässä
kaksi. Jos Mäntsälästä lähtee kello 7.18 on perillä Pietarissa 13.55. Vastaava iltapäivän vuoro lähtee 15.18 jolloin
Pietarissa ollaan 21.58. Uudet vuorot nopeuttavat merkittävästi yhteyksiä.
Suunnitelmien mukaan päivittäin kulkisi neljä junavuoroa molempiin suuntiin.
Pietarin-matkan nopeuttaminen edellyttää uuden kaluston lisäksi ratainvestointeja sekä Suomessa että Venäjällä. Myös
kaikki rajamuodollisuudet pitää siirtää liikkuvaan junaan.
Venäjän puoleiset rataosuudet on tarkoitus kunnostaa vuosina 2007-2008. Suomessa Lahti-Luumäki-osuus valmistuu
vuonna 2011.
Junassa on kaksivirtajärjestelmä, jotta se voi kulkea sekä Suomen että Venäjän rataverkolla. Junan huippunopeus on 220
kilometriä tunnissa. Junassa on seitsemän vaunua ja yhteensä 350 paikkaa. Junassa on ravintola, business-luokka,
invapalvelut sekä paikat lemmikkien kanssa matkustaville.

Yritysten odotukset ovat myönteiset, mutta heikentyneet
10.10.2007
Uudenmaan pk-yritysten odotukset tulevasta kehityksestä ovat heikentyneet, mutta ovat edelleen varsin myönteisiä.
Uusmaalaisten yritysten odotukset ovat heikentyneet enemmän kuin muualla Suomessa.
Myönteistä on, että edelleen 30 prosenttia enemmän uusmaalaisista yrityksistä uskoo suhdanteiden paranemiseen kuin
heikkenemiseen seuraavan vuoden aikana. Kannattavuuden kehitykseen uskoo Uudellamaalla 26 prosenttia useampi
kuin heikkenemiseen. Puoli vuotta sitten kannattavuusluku oli kuitenkin 10 prosenttiyksikköä suurempi.
Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe toivoi Keski-Uudellamaalla keskityttävän ennen kaikkea työvoiman
saatavuuteen, oppilaitosten yhteistyöhön ja yrittäjien sukupolven- tai omistajavaihdos kysymyksiin.
Uudenmaan Yrittäjät teki suhdannebarometrikyselyn elokuussa 2007.

Pihakilpailu palkinnot jaetaan maanantaina
12.10.2007
Pihakilpailun voittajat palkitaan maanantaina 15. lokakuuta Mäntsälän kunnan valtuustosalissa noin kello 18 valtuuston
yrittäjäteemaillan yhteydessä.

YRITYSTEN PIHAKILPAILUN VOITTOON STUDIO KIRSI
WESTERMARK JA LIIKENNE SEPPÄLÄ
16.10.2007
Maanantaina jaettiin Mäntsälän Yrityskehityksen, Mäntsälän Yrittäjien ja Mäntsälän kunnan järjestämän pihakilpailun
palkinnot. Voittoon ylsi kaksi mäntsäläläistä yritystä.
Studio Kirsi Westermark sai palkinnon hyvin hoidetusta pihasta, joka on maastollisesti vaihteleva ja monipuolinen.
Westermarkin pihassa on selkeät rajaukset ja tontilla on huomioitu sen läpi virtaava puro ja siihen liittyvät rakenteet.
Vesielementtiä on käytetty hyväksi. Kaarisilta johdattaa kävelijän puron yli. Vanhan Lahdentien varrella sijaitsevaa
pihaa käytetään myös yrityksen kuvauksissa.
Liikenne Seppälän piha Koivumäessä istuu hyvin ympäristöönsä. Luonnonmukainen pihakasvillisuus sekä selkeät ja
hyvin hoidetut nurmi-, ja sorapinnoitteet saivat tuomaristolta kiitosta. Vanhaa pihaa on täydennetty uusilla istutuksilla ja
piha on hoidettu erittäin hyvin.
Pihakilpailun palkinnon ottivat vastaan Kirsi Westermark Studio Kirsi Westermarkista ja Timo Seppälä Liikenne
Seppälästä. Molemmat yritykset palkittiin kunniakirjoilla, kukin ja Mäntsälän Yrityskehityksen lahjoittamilla
lahjakorteilla.
Mäntsäläläiset yritykset eivät ilmoittaudu kisaan vaan tuomaristo kiertää yritysalueita vuoden aikana muutaman kerran
ja kiinnittää huomiota piha-alueiden yleiseen siisteyteen ja myös rakennusten ulkoasuun. Piha-alueiden ja rakennusten
kokonaisuutta arvioidaan eli miten istutukset, aidat, portit ja mahdollinen pihavalaistus sopivat ympäristöön. Palkinnon
tarkoituksena on kannustaa yrittäjiä ympäristökuvan parantamiseen ja vaalimiseen. Tuomaristoon kuuluivat Mäntsälän
kunnasta kaavoitusjohtaja Merja Vikman-Kanerva, kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen, Mäntsälän yrittäjistä
toimitusjohtaja Pentti Sorkio ja Mäntsälän Yrityskehityksestä markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Yritysten
pihakilpailupalkinto jaettiin Mäntsälässä nyt kolmannen kerran.
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TOKMANNI - AREENAN AVAJAISET MÄNTSÄLÄSSÄ 30.9.2007
25.10.2007
Tokmanni -konserni on solminut Mäntsälän jäähallin kanssa sponsorointi- ja yhteistyösopimuksen, jonka myötä
Mäntsälän jäähallista tulee Tokmanni - Areena.
Tokmanni - Areenan avajaisia vietettiin Mäntsälän jäähallilla 30.9.2007. Avajaispäivänä seurattiin B2 nuorten SMkarsintasarjaa, ottelemassa olivat Mäntsälän Jää-Tiikerit ja Pelicans Lahti. Avajaisissa puhumassa olivat Mäntsälän
kunnanjohtaja Esko Kairesalo, Mäntsälän Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Tyyskä sekä Tokmanni konsernin kenttäjohtaja Pirjo Ruokonen.
Mäntsälän jäähallin, tulevan Tokmanni - Areenan käyttöaste on ollut jo alkujaan odotusten mukainen; jäähallin kolmena
ensimmäisenä toimintavuotena kävijöitä on ollut lähes 350 000, heistä ulkopaikkakuntalaisia 60 000. Hallin suurin
käyttäjä on Mäntsälän Jää-Tiikerit. Jääaikaa on ostettu vuosittain yli 1 800 tuntia, lisäksi koululaiset ovat käyttäneet
hallia 300 tuntia vuodessa.
Niin jäällä kuin katsomossakin on nähty myös kansainvälistä väriä; kolmen ensimmäisen vuoden aikana jäähallissa on
vieraillut joukkueita Itävallasta, Saksasta,Tšekistä, Ruotsista, Sveitsistä, USA:sta ja Venäjältä.
Tokmanni -konsernin ja Mäntsälän jäähallin sponsorointi- ja yhteistyösopimus on voimassa kolme vuotta. Sopimus
vahvistaa entisestään Tokmannin ja Mäntsälän kunnan yhteistyötä. Tokmanni -konsernin on tarkoitus käyttää Areenaa
erilaisissa konsernin tilaisuuksissa sekä henkilökunnan virkistäytymiskäytössä.
Tokmanni- konserni on Suomen suurin halpakauppaketju. Konserniin kuuluu 119 suurta myymälää, jotka toimivat
usealla eri brändillä; Tokmanni, Tarjoustalo, Robinhood, Maxi-Makasiini ja Vapaa Valinta. Myymäläverkosto kattaa
koko Suomen etelästä pohjoiseen ja idästä länteen - pohjoisin myymälä on Keminmaalla ja eteläisin Helsingissä.
Konsernin liikevaihto tulee olemaan kuluvana vuonna noin 530 miljoonaa euroa ja yritys työllistää runsaat 2 400
henkilöä

HKL:n liityntälippu suosituin Mäntsälä junalipun liityntämatkoissa
05.11.2007
Mäntsäläläisillä on ollut mahdollisuus ostaa junaliikenteen alkamisesta lähtien edullisia liityntämatkoja varsinaisen
junamatkan lisäksi. Suosituin liityntäliikenne on HKL-lippu, jota on reilun vuoden aikana (14 kuukautta) hankittu
yhteensä 331 kappaletta. Muut liityntäliput ovat huomattavasti vähemmällä käytöllä. YTV-liikenteen lippuja on myyty
23. Tämä lippu oikeuttaa vapaaseen matkustukseen koko YTV:n toiminta-alueella. Vantaan sisäisen liikenteen lippuja
mäntsäläläiset ovat ostaneet 14 ja Kimpsu-liityntämerkintöjä 6 kappaletta.
Kotikuntatodistuksen saa Vinkistä
Ensimmäistä Mäntsälä junalipun ostoa varten tarvitaan kotikuntatodistus, mikäli matkustaja hankkii junalippuunsa
liityntämerkintöjä. Kotikuntatodistuksen saa kunnan palvelupisteestä Vinkistä. Seuraavilla ostokerroilla todistusta ei
enää tarvitse näyttää, vaan vanha lippu toimii tunnisteena.
Mäntsälä junalippujen hinnat liityntämerkinnöillä ovat seuraavat:
Mäntsälä-Helsinki + HKL = 188,90 €
Mäntsälä-Helsinki + YTV = 228,60 €
Mäntsälä-Tikkurila + Vantaa = 172,00 €
Mäntsälä-Helsinki + Kimpsu = 177,00 €.
Perusmatkojen hinnat ovat (lipun hankkiminen ei edellytä kotikuntatodistusta):
Mäntsälä – Helsinki (5 vyöhykettä, A-E) = 147 €
Mäntsälä – Tikkurila (4 vyöhykettä, B-E) = 125 €
Mäntsälä-Kerava (3 vyöhykettä, C-E) = 103 €
Mäntsälä –Haarajoki (2 vyöhykettä, D-E) = 74 €
Mäntsälä-Lahti (4 vyöhykettä, E-H) = 125 €.

Kehä viitonen helpottaa arjen liikkumista
15.11.2007
Kehä viitonen Hangosta Porvooseen on peräti 200 km pituinen tie. Lohjalla pohdittiin liikenneseminaarissa torstaina
18.10.2007 Kehä V -väylän mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.
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- Kehä V tarjoaa riippumattoman vaihtoehdon yritysten sijoittumiselle, totesi SE Mäkinen Logistics Oy:n
toimitusjohtaja Tapio Mäkinen. – Väylä on ruuhkavyöhykkeen ulkopuolella ja on oikeastaan ihme ettei Kehä V hanketta
ole jo aiemmin toteutettu. Kehä V:n klusteriajattelu olisi nyt poikaa, hehkutti Mäkinen. Satamasidonnaisia
logistiikkakeskuksia Mäkinen piti hankalina. Satamakapasiteetista saattaa tulla pula samoin kuin laivakapasiteetista.
Yritykset joutuvat pohtimaan mihin tavaransa saavat. Mäkinen ennusti myös uusien logistiikkakeskusten syntymistä
Venäjälle, josta tavaraa tuotaisiin Suomeen. Näin saattaa tapahtua muun muassa isoissa autotoimituksissa, joista pieni
osa uusista autoista tulee Suomeen kun valtaosa lastista puretaan Venäjän uusiin satamiin.
Ohituskaistat suunnitelmissa
Kehä V:n liikennemäärät ja liikenneonnettomuudet ovat keskimäärien yläpuolella, kertoi liikenneneuvos Petri Jalasto
Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Kehityssuunnitelmissa on Hanko-Mäntsälä välille 3-4 kaiteellista ohituskaistaa,
joiden kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa. Mäntsälä-Porvoo välille on tarkoitus rakentaa yksi ohituskaista,
jonka kustannuksiksi arvellaan noin reilua 5 miljoonaa euroa. Ohituskaistojen rakentamisen aikataulu on vielä avoinna.
Jalasto painotti Kehä V:n merkitystä seudullisena väylänä ja seudullisena korridorina. Jalaston mielestä Kehä viitosta ei
kannata ajaa valtakunnalliseen teiden runkoverkkoon, koska runkoverkot ovat pitkän matkan liikennettä. Kehä V on
tärkeä runkoteitä yhdistävä väylä, jolla on voimakas seudullinen merkitys.
Hangon rata tukee Kehä V:n merkitystä
Kehä V:n suuntaisesti kulkevan Hanko-Hyvinkää radan tavaraliikenne on vilkastunut. Radan sähköistys alkaa olla
lähellä kannattavuutta, totesi Jalasto. Hangon sataman kehitystä tukee rekkaliikenteen sujuva yhteys Kehä viitosta pitkin
ja olemassa oleva rautatieyhteys Hyvinkäältä Karjaan kautta Hankoon.
Seminaarissa puhuivat myös Hangon satamajohtaja Paavo O. Lyytikäinen ja Lohjan kaupungin johtaja Elina LehtoHäggroth. Lyytikäinen ennakoi Hangon sataman siirtyvän kolmivuorotyöhön. Tavaravirrat ovat Hangossa melko lailla
tasapainossa. Tuontia Hankoon on 52 prosenttia ja viennin määrä on 48 prosenttia. Menetettyä Superfast liikennettä
välillä Hanko – Rostock on tullut korvaamaan Scanlines M/S Mercant Brillant aluksellaan, jota piakkoin seuraavat M/S
Aurora ja M/S Mercant. Laivat liikennöivät Rostockiin.
Yhdyskuntasuunnittelu tulisi kulkea liikenneväyläsuunnittelun rinnalla ja yhteistyössä. Kehä V on osa
metropolipolitiikkaa, painotti kaupunginjohtaja Lehto-Häggroth. Kehä V – ohjausryhmä rinnalle tarvittaisiin hänen
mielestään myös Kehä V – valtuuskunta E18 valtuuskunnan tapaan.

Vireuksessa juhlitaan pian avajaisia
22.11.2007
Vireuksen uusissa tiloissa asennetaan täyttä päätä uusia kuntosalilaitteita. Yrittäjä Heli Kallio on ylpeä HUR Smartzone
laitteista, joita valoisaan tilaan tulee kolmetoista. Kaikki laitteet toimivat sirukortilla ja niissä on kosketusnäyttö.
Asiakkaan tullessa Vireuksen kuntosalille ensimmäisen kerran hänelle laaditaan henkilökohtainen kuntosuunnitelma.
-Uusi teknologia helpottaa aloitusta huomattavasti. Laitteet näyttävät kuva-animaatioita tehtävästä liikkeestä ja ohjaaja
voi kirjata henkilökohtaisia ohjeita ja muistutuksia, jotka näkyvät laitteen kosketusnäytöllä. Laite laskee tehdyt toistot ja
antaa merkkiäänen, kun sarja on tehty. Kaikki harjoitukset tallentuvat tietokoneelle, mikä helpottaa fysioterapeutin työtä
ohjelmia laadittaessa. Aloituspainot voivat olla jopa nollilla, mikä ei ole mahdollista perinteisessä kuntosalissa. Tämä on
tärkeää varsinkin jatkokuntoutuspotilaille. Fysioterapian kuntoutusta voidaan jatkaa siirtymällä kevyesti
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kuntosaliharjoitteluun, kertoo Heli Kallio.

Laitteissa on myös paineilmavastus ja vastus mukailee ihmisen omaa voimantuottoa. Syketasot saadaan myös
helpommin kohdilleen kuin tavallisilla laitteilla. Suositeltava syketaso on 60 -70 prosenttia maksimaalisesta syketasosta
normaaleilla kuntosalikävijöillä. Fysioterapiasta tulevien kuntosalikäyttäjien syketason nostaminen ei heti alkuun ole
itseisarvo, täsmentää Kallio.
Vireuksen uusi sali on avoinna kaikille kuntosaliasiakkaille avainkortilla joka päivä kello 5.00 – 22.00. Kolmellatoista
laitteella voi tehdä peräti 26 erilaista liikettä. Kuntosalikierroksen jälkeen voi piipahtaa suihkussa.
Vireuksen kuntosali on 165 neliön suuruinen, ja sinne tulee myös fysioterapia ja työhyvinvointipalveluja. Myös
yrityksen nykyinen fysioterapian toimipiste Isonniityntielle pidetään edelleen avoinna liikuntaryhmien käyttöä varten.
Uuden salin avajaisia vietetään avointen ovien merkeissä maanantaina 3. päivänä joulukuuta kello 12 – 18. Päivän
aikana on esitellään lyhyitä kiertoharjoitteluja ja rohkeimmat voivat kokeilla avajaispäivänä edullisesti Tanita
kehonkoostumusvaakaa. Sali on osoitteessa Keskustie 4 ja käynti on Färjärinraitin puolelta.

Erilaisuuden riemu ja riesa toi Juustoportille Hyvä työnantaja -palkinnon
23.11.2007
Yrityksessä tulee vallita valtava luottamus. Juustoportin menestys perustuu luottamukseen, kertoi johtaja Pasi
Hakomäki mäntsäläläisille yrittäjille tiistai-iltana kun Mäntsälän Yrityskehityksen työhyvinvointiprojektin
päättäjäisseminaaria vietettiin kunnantalolla.
Juustoportti sai valtakunnallisen Hyvä työnantaja -palkinnon tänä vuonna yhdessä Karkkilan kaupungin kanssa.
Juustoportti keskittyi työhyvinvointiprojektissaan ymmärryksen lisäämiseen toisista ihmistä. Työhön osallistuivat kaikki
juustoporttilaiset eli noin 120 ihmistä. Lähtökohta oli kunnioittaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen.
Työ aloitettiin henkilökunnan haastatteluilla. Ihmiset kertoivat työtovereilleen, millainen minä olen ihmisenä ja miten
toivoisin minulle viestittävän. Työn kautta valmistui jokaiselle oma profiilikuvaus.
– Käytännössä tämä vaihe toi paljon iloa Juustoportin maailmaan. Jokaisen oma luovuus tuli upeasti esille ja käytännön
työtilanteet saatiin ankkuroitua arkeemme. Käytännössä kävimme siis läpi erilaisuuden riemua ja riesaa, täsmentää
Hakomäki.
- Työssä haettiin maaliamme, eli mihin yrityksemme on menossa, edes vähän kirkkaammaksi ja uskon siinä
onnistuneemme. Yrityksemme on suuressa kasvuvaiheessa ja organisaatiomme tulee pystyä vastaamaan isoihin
haasteisiin. Epämukavaa muutosaikaakin tulee sietää, jotta kehitymme. Työhyvinvointiprojektimme toi varmuutta
toimintaamme. Kun näin valtavaan projektiin lähdetään, tulee yrityksessä olla ehdottomasti olla perusasiat kunnossa ja
minkäänlaista pelonilmapiiriä ei saa vallita, muuten ei onnistuta, painottaa Pasi Hakomäki.
Juustoportti toimii Jalasjärvellä ja yhtiön toinen myymälä avattiin huhtikuussa Mäntsälän pohjoiseen
moottoritieliittymään. Juustoportilla on myös 25 erillistä Juustokellari -myymälää suurissa päivittäistavarakaupoissa.
Hakomäki kertoi Mäntsälään sijoittumisen sujuneen helposti ja vaivattomasti.
- Juustoportti on otettu Mäntsälässä hyvin vastaan. Sijoittumalla Mäntsälään halutaan pohjanmaalaiselle yritykselle
tunnettavuutta Itä-Suomeen johtavan ”kalakukko- ja lörtsytien” varrelta, hehkutteli Hakomäki leikkisästi.

108

Z-junan matka tyssäsi Haarajoelle
27.11.2007
Mäntsälästä aamulla kello 7.40 lähtenee Z-junan matka tyssäsi jarruongelmien vuoksi Haarajoelle. Jarrut olivat
jäätyneet eikä niitä saatu heti toimimaan. Matkustajat siirrettiin IC-junaan numero 104, joka pysähtyi poikkeuksellisesti
Haarajoen lisäksi Keravalla ja Tikkurilassa. Täpötäysi IC-juna saapui Helsinkiin noin vartin alkuperäisestä
aikataulustaan myöhässä. Z-junan matkustajat laskeutuivat noin kymmenen minuuttia myöhemmin kuin tavallisesti
Helsingin laiturille.
Siirtyminen Haarajoella sujui hyvin. Aamun kello 7.40 juna on niin sanottu ruuhkajuna ja tyyppiä EiL eli punertavan
ruskea perinteisistä vaunuista koottu juna (ei Sm4 matalalattiajuna).

VIREUS OY AVAA UUDEN KUNTOSALIN MÄNTSÄLÄN
YDINKESKUSTAAN
02.12.2007
Joulukuussa aukeaa Heli Kallion omistaman Vireus Oy:n uusi ja moderni kuntosali Keskustie neljään. Sali sijaitsee
täysin uusituissa tiloissa Sampo-pankin ja Myrskylän Säästöpankin takana entisissä Spar-kaupan tiloissa. Käynti
tapahtuu Färjärinraitin puolelta.
Heli Kallio kertoo haluavansa toteuttaa mäntsäläläisille oikeasti hienon kuntosalin. – Haluan tarjota paikkakuntamme
ihmisille aivan uudenlaisen kuntosalin. Kysyntä tämänkaltaiselle konseptille on ollut olemassa ja haluan tarjota sen
kaikille mäntsäläläisille. Panostamme sisustukseen ja aivan uusiin laitteisiin, kertoo Kallio.
Ensimmäisellä käyntikerralla ammattitaitoinen fysioterapeutti laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen harjoitteluohjelman ja
opastaa laitteiden käytön. Tosin tietokoneavusteisesti laite ohjaa itse käyttäjää, joten asiakas voi aloitta myös heti
kuntoilun ilman ohjausta niin halutessaan. Asiakkaan tiedot taltioidaan henkilökohtaiselle kortille, joka on käytännössä
pankki- tai luottokortin kaltainen. Kun asiakas tulee kuntoilemaan seuraavan kerran, kortti syötetään kuntolaitteeseen ja
laite osaa säätää automaattisesti sopivan vastuksen asiakkaan tietojen mukaan. – Ohjelma huomaa kun asiakas kehittyy
ja näin laitteiden vastuskyky lisääntyy itsestään. Ja toki myös toisinpäin, jos harjoittelussa on ollut vaikka liian pitkä
tauko, ohjelma kevenee, selventää Heli Kallio. Myös omat tavoitteet ja toiveet huomioidaan kunto-ohjelmaa
suunniteltaessa. Laitteisto on HUR –merkkinen. Lisäksi asiakkaiden käyttöön tulee juuri Suomeen lanseerattu Kinesispersonal- laitekokonaisuus, joka tukee kuntosaliharjoittelua. Kinesis- laitteiston käyttö tähtää koko kehon
toiminnalliseen harjoitteluun, jossa yhdistetään keskivartalon käyttö ja pilates -metodit.
Vireuksen kuntosali tulee olemaan avoinna kuntosaliasiakkaille avainkortilla joka päivä kello 5.00-22.00. Muuten
Vireus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00-20.00 sekä tarvittaessa lauantaisin. Vireuksen palveluista
kuntosalikäynnit, personal trainer -palvelut ja liikuntaryhmät voi maksaa myös liikuntaseteleillä.
Vireuksen kuntosali on 165 neliön suuruinen, ja sinne tulee myös fysioterapia ja työhyvinvointipalveluja. Myös
yrityksen nykyinen fysioterapian toimipiste Isonniityntielle pidetään edelleen avoinna liikuntaryhmien käyttöä varten.

Kerava-Lahti-oikoradan avajaistapahtuma sai kansainvälistä tunnustusta
30.11.2007 16:30 - Raideliikenne
04.12.2007
Syksyllä 2006 toteutettu Kerava-Lahti-oikoradan avajaistapahtuma eli Oikoratafestarit on saanut kansainvälisen
tunnustuspalkinnon. Tapahtuma voitti EIBTM-palkinnon sarjassa "Paras tuotelanseeraus".
EIBTM on maailman johtava näyttely- ja tapaamisareena konferenssien, tapahtumien, liikematkojen sekä kokousten
alalla. Vuosittain jaettavien EIBTM Awards -palkintojen tarkoituksena on tunnustaa ja tukea maailmanlaajuisesti
innovatiivisia tapahtumia.
EIBTM Awards käsitti tänä vuonna kaikkiaan kuusi kategoriaa, ja palkinnon tärkeimpiä arviointikriteereitä olivat
innovatiivisuus sekä ammattitaito tapahtumien ja markkinoinnin alalla. Voittajat valitsi kansainvälinen
yhdeksänjäseninen tuomaristo. Tänä vuonna EIBTM Awards -palkintolautakunta oli saanut arvioitavakseen
ennätysmäärän eli yli sata palkintoehdokasta. Palkinnot jaettiin EIBTM-tapahtumassa Barcelonassa 28.11.
Kerava-Lahti-oikoradan avajaiset pidettiin 1.9.2006 festivaalitapahtumana kaikilla oikoradan asemilla eli Keravalla,
Järvenpään Haarajoella, Mäntsälässä ja Lahdessa. Festivaaliohjelmaa oli tarjolla kaiken ikäisille. Yleisöllä oli myös
mahdollisuus päästä matkustamaan festarijunilla oikoradalla ennen varsinaisen liikenteen alkamista.
Oikoratafestareiden tuottamisesta vastasi Tapahtumantekijät Oy ja toimeksiantaja oli Ratahallintokeskus. Järjestelyissä
olivat vahvasti mukana myös VR sekä oikoratapaikkakunnat.
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TOKMANNIN REKRYMESSUT MÄNTSÄLÄSSÄ 16. TAMMIKUUTA
13.12.2007
Tokmanni Oy kertoo Mäntsälän kunnantalolla yrityksensä työpaikoista tammikuun 16. päivänä. Uusi jättimäinen
Tokmannin logistiikka- ja hallintokeskus aloittaa toimintansa varastotoimintojen osalta huhtikuussa 2008 Mäntsälän
Kapulissa ja hallintotoiminnot siirtyvät Mäntsälään elokuussa.
Tokmanni työllistää Mäntsälässä lähes 300 ihmistä vuonna 2008. Uusia tokmannilaisia tarvitaan yli 150. Työtä tarjotaan
varastotyöntekijöille, ostajille, toimistohenkilökunnalle ja varaston esimiehille.
Tokmannin rekrytointitapahtuma alkaa Mäntsälän kunnantalolla keskiviikkona 16.1.2008 kello 14 ja päättyy kello 18.
Tokmannista kiinnostuneet voivat käydä tapahtumassa itselleen sopivana ajankohtana. Valtuustosalissa pyörii
nonstoppina Tokmannista kertova filmi ja paikalla on konsernin edustajia ja Mäntsälän työvoimatoimiston
henkilökuntaa. Tapahtuman aikana voi täyttää avoimia työhakemuksia ja kysyä töiden sisällöstä ja työnkuvista.
Tokmannin rekrytointimessut järjestävät Tokmanni Oy, Mäntsälän työvoimatoimisto, Mäntsälän kunta ja Mäntsälän
Yrityskehitys Oy.

Mäntsälän Yrityskehitys
toi markkinoille kätevän tonttilaskurin
14.12.2007
Tontin kokonaishinta näkyviin hetkessä
Mäntsälän Yrityskehitys – MYK on ilmeisesti ensimmäisenä elinkeinotoimistona Suomessa asentanut nettisivuilleen
tonttilaskurin. Järjestelmä on käytössä Kapulin ja Linnalan yritysalueiden kotisivuilla (www.kapuli.info,
www.linnala.info)ja Mäntsälän Yrityskehityksen perussivuilla www.mantsalanyrityskehitys.fi.
Asiakas valitsee kartalta ensin kiinnostavan tontin, jonka jälkeen klikataan arvioitu liike- tai tuotantorakennuksen koko.
Viimeisenä arvioidaan pääsulakekoko. Näiden tietojen pohjalta Mäntsälän Yrityskehityksen ohjelma laskee tontin
kokonaishinnan, joka muodostuu maapohjan hinnasta, vesi- ja viemäriliittymämaksuista, sähköliittymästä ja
lohkomiskuluista sekä lainhuudatuksesta.
Lisäksi kerrotaan rakennuslupamaksuista ja varainsiirtoverosta. Asiakas saa näin selkeän kuvan tontin
hankkimiskuluista ja voi käyttää laskelmaa hyväkseen budjetoidessaan rakennushankettaan.
MYK kertoo mainoksissa uudesta palvelustaan
Uuteen tonttilaskuriin viitataan myös MYK:n syksyn markkinoinnissa. Kauppalehti ON-linen etusivulla kehotetaan
tutustumaan Mäntsälän tontteihin ja kokeilemaan tonttilaskuria. Myös loka- ja marraskuun Talouselämä ja
Taloussanomat lehtien mainoksissa on tonttilaskurista kerrottu.
Mäntsälän Yrityskehitys on jo saanut jonkin verran myönteistä palautetta kätevästä laskurista. Palvelua kehitetään
asiakkailta tulevan palautteiden mukaan jatkuvasti ja ehkäpä vielä koittaa aika kun yritystontti Mäntsälästä voidaan
myydä suoraan netin välityksellä.

Lahemaan luontokirjassa on myös ihminen
17.12.2007
Suomalainen luontovalokuvaaja Pentti Johansson on julkaissut Lahemaan kansallispuistosta puhuttelevan luontokirjan.
Kirjan teemoina ovat kartanot, luonto, kylät ja meri. Kirjassa on 230 kuvaa ja 160 sivua. Kirjan koko on A4
vaakaformaatti. Tekstit on kirjoittanut Lahemaan kansallispuistossa työskentelevä luonto-opas Peeter Hussar.
Ilahduttavaa on, että Pentti Johansson on rohkeasti kuvannut kirjaansa myös ihmisiä. Teksteissä näkyy Peeter Hussaarin
kansallispuiston tuntemus ja omakohtainenkin kokemus. Merestä Hussar kirjoittaa: ”Ihmisasutuksesta koskemattomat
rannat ovat rajavartioinnin tulosta. Itse olen sitä sukupolvea, jolle meri on ollut suljettu alue. Monipuolinen on ollut
rannan asukkaiden kieli kuvaamaan merta ja sen tilaa. Minulta tämä maailma on kokonaan kadonnut. Mutta kalastajan
mieli ja henki on säilynyt. Se on uudelleen kehittynyt nykypäivän traditioksi”.
Kansallispuisto Suomenlahden rannalla
Lahemaan kansallispuisto sijaitsee Virossa Suomenlahden rannalla, vastapäätä Porvoota. Matkaa Tallinnasta itään
kertyy noin 60 kilometriä. Lahemaa on Viron ensimmäinen kansallispuisto ja se on perustettu 1971. Pinta-alaltaan
puisto on 72 000 hehtaaria. Alueella sijaitsevat Viron tunnetuimpiin kartanoihin kuuluvat Palmse, Kolga, Sagadi ja
Vihula.
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Johansson on kuvannut kansallispuistoa neljä vuotta ja kaikkina vuodenaikoina. Hiace -pakettiauto on toiminut useita
öitä Johanssonin majapaikkana ja valokuvauksen tukikohtana. Kansallispuiston perinpohjainen tuntemus näkyy myös
kuvissa. Kirja on julkaistu omakustanteena ja siitä on otettu 3500 kappaleen painos. Kirjan kielet ovat viro, suomi ja
englanti. Kirjan taitosta on vastannut mäntsäläläinen Piia Sydänmaa. Myös Pentti Johansson asuu Mäntsälässä, Ohkolan
kylässä. Kirjan on painanut VR Kirjastus, Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, käännökset on tehnyt Eesti Tolgemagistrite
Liit ja toimituksesta vastasi Maie Mägi. Kirjaa voi tiedustella valokuvaaja Pentti Johanssonilta p. 0400 845734 tai email: pentti.johansson@dlc.fi.
Mäntsälän ja Pornaisten kunnilla on ollut Lahemaan kansallispuiston kanssa kaksi kartano- ja luontomatkailun
kehitysprojektia vuosina 2000 – 2005. Johansson tutustui luonto-opas Peeter Hussariin projektin aikana ja ensi
vierailullaan menetti sydämensä kansallispuistolle. Hänen vierailunsa Lahemaalla jatkuvat kirjan ilmestymisen
jälkeenkin. Valokuvaajalle Lahemaa on ehtymätön materiaaliaitta.

VR:n lähiliikenteessä muutoksia joulun aikaan
18.12.2007
Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä on muutoksia jouluna ja uutena vuotena. Junaliikenne hiljenee jouluaattona
iltapäivällä. Joulupäivän aamuna liikenteessä on vain muutama lähijuna, mutta hieman ennen puolta päivää junat
alkavat kulkea harvennetun sunnuntaiaikataulun mukaan.
Jouluaattona 24. joulukuuta lähiliikenteen junat kulkevat iltapäivään saakka lauantain aikataulujen mukaan. Oikoradalla
liikenne loppuu klo 16:n jälkeen.
Viimeinen Z-juna Helsingistä Lahteen lähtee klo 16.41 (Mäntsälässä 17.20) ja Lahdesta Helsinkiin klo 16.17. (Mäntsälä
16.39).
Joulupäivänä 25. joulukuuta
Z-junat aloittavat joulupäivänä liikennöinnin puolenpäivän jälkeen. Ensimmäinen Z-juna Lahdesta Helsinkiin lähtee klo
12.17 (Mäntsälä 12.39) ja Helsingistä Lahteen klo 12.41.
Tapaninpäivänä 26. joulukuuta junat liikennöivät sunnuntaiaikataulujen mukaan.

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta
21.12.2007
Mäntsälän Yrityskehityksen henkilökunta on lomalla joulun välipäivät. Palaamme heti ensi vuoden puolella eli 2.
tammikuuta 2008.
Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja Mäntsälässä toimiville yrittäjille sekä kuntamme asukkaille rauhallista ja
turvallista joulua.
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2008
Mäntsälän yritykset näkyvät kartalla
02.01.2008
Mäntsälän Yrityskehitys on lisännyt kaikille avoinna olevaan yritysrekisteriinsä karttapalvelun.
Yrityksen osoitteen perusteella näytetään yrityksen sijainti kartalla. Palvelut löytyvät entistä helpommin ja varsinkin
uusien mäntsäläläisten on helpompi löytää etsimänsä liikkeet paikkakunnaltamme.
Palvelua voi testata MYK:N kotisivuilla osoitteessa www.mantsalanyrityskehitys.fi. Kohdan Yrityspalvelut alla löytyy
hakusanalaatikko johon syöttää yrityksen nimen. tai etsittävän palvelun hakusanan.
Sijainnin osoittaminen edellyttää yritykseltä katuosoitetta. Osoitteettomia yrityksiä on rekisterissä joitakin. MYK:ssä
toivotaankin kunkin yrittäjän käyvän tarkastamassa tietonsa rekisteristä.

Suomen Kylmätalo Oy Mäntsälään
02.01.2008
Yrittäjä Heikki Martikaisen rakenteilla olevaan toimisto- ja liiketaloon sijoittuu Suomen Kylmätalo Oy. Martikainen ja
Suomen Kylmätalo Oy solmivat vuokrasopimuksen 31.12.2007. Suomen Kylmätalo Oy kuuluu kansainvälisen Carrier
konserniin.
Rakennuksen toimisto ja liiketilat ovat yhteensä 1224 neliötä ja lisäksi tontille rakennetaan 600 neliön varastotilat.
Rakennus on nousemassa Mäntsälän Portin alueelle Maisalantielle Mäntsälän Puutarhakoneen naapuriin. Rakennus
valmistuu heinäkuun 2008 alkuun.
Rakennuksen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Mättölä ja arkkitehtina Arkkitehtuuritoimisto Erkki Karjalainen.
Hanke on mittava toimisto- ja liiketilarakennusprojekti Mäntsälässä.

TOKMANNI TYÖPAIKKANA TILAISUUS KUNNANTALOLLA
KESKIVIIKKONA 16. TAMMIKUUTA
08.01.2008
Tokmannin rekrytointitapahtuma alkaa Mäntsälän kunnantalolla keskiviikkona 16.1.2008 kello 14 ja päättyy kello 18.
Tokmannista kiinnostuneet voivat käydä tapahtumassa itselleen sopivana ajankohtana. Valtuustosalissa pyörii
nonstoppina Tokmannista kertova filmi. Tapahtuman aikana voi täyttää avoimia työhakemuksia ja kysyä töiden
sisällöstä ja työnkuvista.
Tokmannin työpaikoista ovat kertomassa varastorekrytointivastaava Taru Lipponen, varaston vuoroesimies Urho Helin,
koulutuspäällikkö Päivi Ohvo, henkilöstöpäällikkö Saara Korpelainen, logistiikkajohtaja Hannele Palmroth ja
logistiikkapäällikkö Sami Vilkki. Lisäksi paikalla on Mäntsälän Työvoimatoimistosta työvoimaneuvojat Aarto Valasmo
ja Seija Isopahkala.
Tokmannin rekrytointimessut järjestävät Tokmanni Oy, Mäntsälän työvoimatoimisto, Mäntsälän kunta ja Mäntsälän
Yrityskehitys Oy.

LÄHILIIKENNE KASVOI Z-JUNAN ANSIOSTA
18.01.2008
VR kuljetti viime vuonna ennätysmäärän matkustajia
Junamatkustuksen suosio kasvoi ennätyslukemiin viime vuonna. Matkojen määrä lisääntyi 4,5 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Junamatkoja tehtiin yhteensä 66,7 miljoonaa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Lähiliikenteessä kasvuprosentti oli 14,6 mikä selittyy pitkälti oikoradan avautumisella ja Z-junan matkustajamäärillä,
jotka ovat olleet ilahduttavan suuret. Kaukojunissa tehtiin viime vuonna 12,9 miljoonaa matkaa eli nousua oli 3,1
prosenttia. Venäjän-junissa tehtiin 399 000 junamatkaa, missä oli kasvua 18,4 prosenttia.
Vuonna 2008 VR kampanjoi vihreä matkustamisen puolesta. Juniin ostettava sähkö hankitaan uusiutuvista
energialähteistä.
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TOKMANNI SAI 600 HAKEMUSTA
18.01.2008
Haastattelukutsut helmikuun loppuun mennessä
Tokmannin rekrytointitapahtumassa Mäntsälän kunnantalolla 16. tammikuuta jätettiin 600 hakemusta varasto- ja
toimistotehtäviin. Neljän tunnin tapahtumaan oli jatkuva ihmisvirta ja kunnantalon parkkipaikka aivan täynnä.
Tokmannilaisia oli kuusi henkeä vastaamassa kysymyksiin töiden sisällöstä. Paikalla olivat talousjohtaja Sixten Hjort,
talouspäällikkö Jukka Heiskanen, varastorekrytointivastaava Taru Lipponen, varaston vuoroesimies Urho
Helin,henkilöstöjohtaja Saara Korpelainen ja logistiikkajohtaja Hannele Palmroth. Mäntsälän Työvoimatoimiston
työvoimaneuvojille Seija Isopahkalalle ja Aarto Valasmolle tuli myös lukuisia kysymyksiä. Mäntsälän
Yrityskehityksestä paikalla oli Jyrki Teeriaho, joka ahkeroi monistamalla hakulomakkeita lisää, koska kävijämäärä ylitti
ennakko-odotukset.
Tokmannilaiset pitivät tapahtumaa erinomaisen onnistuneena. – Ihmiset olivat aidosti kiinnostuneet työtehtävistä.
Meillä käynnistyy nyt heti hakemusten käsittely, mutta koska hakemuksia tuli ennätysmäärä eli 600 ja sen lisäksi meillä
on netin kautta tulleita hakemuksia, kestää joidenkin kohdalla kutsu haastatteluun ehkä useitakin viikkoja. Helmikuun
loppuun mennessä pyrimme saamaan selville haastatteluun kutsuttavat. Aloitamme varastohenkilökunnasta, kertoo
henkilöstöjohtaja Saara Korpelainen.
Tokmannin logistiikkakeskus avautuu Mäntsälän Kapulissa huhtikuussa 2008. Pääkonttori hallinto- ja
toimistopalveluineen muuttaa Mäntsälään elokuussa. Tokmanni työllistää Mäntsälässä vuoden lopulla yli 300 ihmistä.
Uusia henkilöitä tarvitaan noin 150.

MYK selvittää miten työ löytäisi tekijänsä
20.01.2008
Yritykset tuskailevat työvoimapulan kanssa ja samaan aikaan moniin työpaikkoihin on valtavasti hakijoita. Myös monet
yksin yrittäjät toivoisivat lisää töitä eli vapaata kapasiteettia on. Mäntsälän Yrityskehitys on ottanut härkää sarvista ja
urakoi nyt selvityksen työvoiman kohtaamisesta Mäntsälässä.
Projektipäällikkö Teuvo Mäkelä on ollut yhteydessä jo moneen pieneen yritykseen, selvittäen työtilannetta ja yrityksen
kasvumahdollisuuksia. Yritysten osaaminen ja mahdolliset koulutustarpeet täsmentyvät keskusteluissa ja yrittäjille
osoitetussa sähköpostikyselyssä.
Yritysten lisäksi aihetta selvitetään kotitalouksissa.
Meneillään olevasta kotitalouskyselystä MYK saa erinomaista tausta-aineistoa ja sen työssäkäyntikysely selvittää niin
sanottua piilotyövoimareserviä paikkakunnallamme. Monet mäntsäläläiset olisivat riemumielin siirtymässä
kotikuntaansa töihin jos vain työpaikka olisi saatavilla. MYK:ssä on myös havaittu etteivät paikkakuntalaiset tunne
Mäntsälän yrityksiä ja kainona toiveena olisikin, että yritykset nostaisivat profiilejaan. – Tunnettujen yritysten on paljon
helpompi saada osaavaa työvoimaa kuin tuntemattomien, painottaa Teuvo Mäkelä.
- Projektissa tehdään luonnollisesti paljonkin yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa ja olemme yhteydessä lisäksi
työvoimanvuokrausyrityksiin. Selvitämme ulkomaisenkin työvoiman käyttömahdollisuuksia Mäntsälässä, toteaa
Mäkelä.
Mäntsälän Yrityskehitys on saanut hankkeelleen ESR-rahoituksen. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2008.

VR uudistaa myyntijärjestelmänsä vuoteen 2011 mennessä
19.02.2008
VR uudistaa vuoden 2011 alkuun mennessä nykyisen lipunmyyntijärjestelmän, asemien myyntipäätteet,
lipunmyyntiautomaatit ja konduktöörien kannettavat myyntilaitteet.
Uudistuksen tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja lippujen saatavuutta sekä kehittää uusia asiakaslähtöisiä
palveluja. Myyntijärjestelmä ja -laitteet otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2011 alkuun mennessä.
Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ensi vuoden alkupuolella konduktöörit saavat käyttöönsä uudet, kannettavat
myyntilaitteet, joiden avulla itsetulostettujen e-lippujen tarkastaminen helpottuu ja myyntitapahtumat junissa
nopeutuvat.
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Tammikuussa 19 000 asukkaan raja rikki
25.02.2008
Mäntsälässä asuu nyt 19011 ihmistä. Rajapyykki 19 000 rikottiin tammikuun aikana. Vuoden vaihteessa asukkaita oli
18979 ja tammikuun kasvua kertyi 32 asukkaan verran.

Häämessut Mäntsälässä
05.03.2008
Hirvihaaran kartanossa järjestetään häämessut 5. huhtikuuta. Next hotel ketjuun kuuluva kartano esittelee Hirvihaaran
kartanon häähuoneet ja historialliset hääautot. Kristallikruunujen alla voi miettiä romanttisia häitä ja pohtia ruokalistoja.
Messuille on vapaa pääsy ja ne ovat avoinna kello 11-15. Messuilla on myös mahdollisuus ruokailuun. Pöytävaraukset
ennakkoon numerosta 019 6888255. Messuilla ovat myös mukana Mäntsälän Seurakunta, Studio Kirsi Westermark ja
Kukkatalo Järvenpää.

MUUTTANEIDEN MIELIPITEET KARTOITETAAN
06.03.2008
Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy kartoittavat kyselytutkimuksella muuttaneiden mielipiteitä.
Kysymyslomake postitetaan kaikille kuntaan muuttaneille, kunnan sisällä muuttaneille sekä kunnasta pois muuttaneille
eli yhteensä n. 1700 talouteen. Kyselyt postitetaan viikolla 11.
Kyselyn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muuttamiseen sekä millaiset mielikuvat muuttajilla on
Mäntsälästä asuinpaikkana. Tulosten perusteella kehitetään kuntaan siten, että alueelle rakennettava asuntotuotanto ja
asukkaille tarjottavat palvelut vastaavat entistä paremmin asukkaiden tarpeita.
Tutkimuksen toteuttaa Laurea –ammattikorkeakoulu. Tutkimusryhmään kuuluvat tradenomiopiskelijat Jani Pyökkilehto,
Reea Renval, Janiina Ruokola ja Ari Savolainen sekä ohjaajana lehtori Kari Halme.

KESKIVARTALO KIINTEÄKSI KINESIS -HARJOITTELULLA
11.03.2008
Kinesis on teknologiaan perustuva vastusharjoittelumuoto, joka mahdollistaa kolmiulotteiset liikeradat. Kinesis
kiinteyttää ja vahvistaa kehoa. Lihaskestävyys lisääntyy. Mäntsälässä uusi Kinesis laite löytyy Vireuksen kuntosalista.
Sitä kokeili markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Yritysvierailu uudessa Vireus-kuntosalissa sai innostumaan minut Kinesis-harjoittelusta. Ihan helppoa se ei ollut ja eipä
sitä onneksi tarvinnut yksin tehdäkään. Vierellä oli koko ajan personal trainer Heli Kallio, joka ohjasi tehokkaan
määrätietoisesti ja korjasi vääriä liikkeitäni, joita ainakin selän taivutuksissa alussa tein. Ihmeen helposti oikea liikerata
kuitenkin löytyi, vaikka välillä ihmettelin missä tasapainoni oikein onkaan.
Vireuksen Kinesis -laite on sen verran kaunis, että ostaisin vaikka olohuoneen kaunistukseksi, jos rahaa olisi.
Takaosassa on puiset puolat ja mustasta seinämästä lähtevät kiiltävät metalliset vaijerit. Kahvoja on peräti kuusi ja nekin
designia.
Syketaso nousee helposti. Ensin teen askelkyykkyjä. Liike on tuttu keppijumpasta, jossa käyn keskiviikkoisin. Nyt on
mukana vielä vaijereiden tuoma vastus, jota Heli Kallio säätää käyttäjän mukaan. Koska olen selin, en näe mikä luku
diginäytöllä on. Jatkan tasapainoilua laudan kanssa ja nyt teen soutuvetoja taakse. Tämä vahvistaa yläselkää, mutta
käytännössä se tuntuu takapuolessa tehokkaasti, koska joudun käyttämään koko
vartaloa liikkeen aikana. Kallio näkee heti alaselkäni olevan jäykkä. Pallolle siirrytään tekemään vatsaliikkeitä ja taas
vedetään vaijereita. Tästä tulee jo kehuja. Vatsaliikkeet sujuvat helposti. Ja pallon kanssa tuntuu koko selkä venyvän
saaden lisää pituutta; liike rentouttaa.
Lopuksi minut sidotaan jaloista vaijereihin ja teen askellusharjoituksia laudalle. Käsien koordinointi vaatii aivotyötä,
mutta saan aikaan suhteellisen kauniin liikeradan tai ainakin niin kuvittelen. Lopuksi vielä askelhyppyjä vaijerit jaloissa.
Hiki tippuu jo.
Maratoonarit käyttävät Kinesistä
Heli Kallio kertoo eritoten mäntsäläläisten maratoonareiden käyttävän Kinesis -laitetta. Se on hyvää harjoittelua
juoksijoille ja sopii myös golfin tukiharjoitteluun. Kinesis -harjoittelu opettaa tehokkaasti keskivartalon hallintaa ja sitä
kautta koko kehonhallinnan . - Jos on heikko keskivartalo, syntyy vammoja enemmän. Esimerkiksi jääkiekossa tulee
olla hyvä keskivartalohallinta, jottei urheiluvammoja synny, sanoo Heli Kallio.
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-Kinesis on toki haastava, myöntää Kallio. -Siinä harjoitetaan elastisuutta, kehonhallintaa, koordinaatiota, tasapainoa ja
lihaskestävyyttä ja kaikkea oikeastaan yhtä aikaa. Henkilökohtainen ohjaus kuitenkin takaa turvallisen suorituksen.
Mahdolliset väärät liikeradat korjataan ja ammattilainen näkee heti kunkin ihmisen yksilölliset tarpeet. Kinesis harjoittelu meillä Vireuksessa muokataankin aina yksilöllisesti. Kahta samanlaista harjoittelua ei ole.
Tunnin harjoittelu on takana. Poistun suihkuun ja mietin mistähän itseni löydän seuraavalla yrityskäynnillä.
Jyrki Teeriaho
Kirjoittaja on Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö.

Sälinkää valittiin vuoden uusmaalaiseksi kyläksi
04.04.2008
Sälinkää on Vuoden 2008 uusmaalainen kylä. Arvonimen myönsi sälinkääläisille Uudenmaanliiton maakuntahallitus.
Sälinkäätä kiitetään vahvasta ja perinteisiin nojaavasta talkoohengestä. Tätä todistaa muun muassa vuosittaiset
Torpparihulinat, joilla vaalitaan Sälinkään torppariperinnettä. Tärkeä on myös Kartanoseura, joka ylläpitää Sälinkään
kartanoa. Kartano on suosittu juhlapaikka ja sillä on merkittävää liiketaloudellista tuottoa. Myöskään Kilpijärven
mittava kunnostus talkoovoimien ei ole jäänyt Maakuntahallitukselta huomaamatta. Vireässä ja kasvavassa kylässä
toimii erinomaisen aktiivisia seuroja, yhteisöjä ja yhdistyksiä. Kaiken takana ovat aktiiviset ihmiset.
Onnea Sälinkää ja sälinkääläiset!

MÄNTSÄLÄSSÄ VALMISTETTUJA SEINÄRAKENTEITA TOKMANNILLE
09.04.2008
Elamille ja Suomen Seinärakenteelle merkittävät tilaukset
Tokmanni Oy:n pääkonttoriin Mäntsälän Kapuliin tulee Mäntsälässä valmistettuja seinärakenteita. Suomen
Seinärakenne Oy toimittaa logistiikka- ja hallintokeskuksen järjestelmälasiseinät. Toimitus sisältää toimistojen ovet,
sähköpielet ja lasielementit. – Puulajiksi on valittu vaahtera, jonka yhdistämme suuriin lasipintoihin. Se luo erittäin
kauniin ja arvokkaan lopputuloksen. Tilaus on meille yksi suurimmista lasiseinäpuolen töistämme tänä vuonna, kertoo
toimitusjohtaja Toni Helin. Suomen Seinärakenne toimii Veturin yritysalueella.
Vanhan Porvoontien varrella sijaitseva Elam Oy on saanut toimitettavaksi noin 1000 neliötä vaahteraviilutettuja ja
paloluokiteltuja seinäpintoja. – Tilaus on Elamille merkittävä ja olemme iloisia, että kehittämämme lujat seinäpinnat
valittiin Rakennusliike OKA:n toimesta Tokmannin uuteen pääkonttoriin, toteaa toimitusjohtaja Veijo Loiri.

Kivapiha avaa pihamyymälänsä Mäntsälän Linnalassa lauantaina
10.04.2008
Kivapihan Pekka Tanttu on henkilökuntineen kiireinen. Uusi liiketila Mäntsälän Linnalassa on saatu valmiiksi ja
Kivapihan lauantaina pidettäviä avajaisia valmistellaan.
115

Näyttävään sisänäyttelyhalliin on saatu valmiiksi erilaisia pihamalleja, hallin lattiassa voi kävellä erilaisten
pihakivetysten päällä ja valita mieleisensä. Myös näyttäviä patsaita ja suihkulähteitä on esillä. Kivapihan
ulkonäyttelytilat ovat myös valmistumassa. Alueelle istutettiin syksyllä yli 4000 kukkasipulia.
Kivapiha Oy ja Piha- ja talohuolto Pekka Tanttu Oy toimivat osoitteessa Vuolteenmäentie 7 Linnalan yritysalueella.
Uudenlaisen pihamyymälän avajaisia vietetään lauantaina 12.4.2008.

Mäntsälä on ykkönen elinkeinojen kehittäjänä Uudellamaalla
11.04.2008
Mäntsälä pärjäsi erinomaisesti Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopolitiikan mittaristo tutkimuksessa keväällä 2008.
Mäntsälä on tutkimuksen mukaan Uudenmaan alueen paras kunta 59 pisteellä. Seuraavina tulevat Lapinjärvi (53 p),
Lohja (52), Askola (49) ja Kerava (49).
Yleisesti ottaen elinkeinopolitiikan mittaristo osoittaa, että kuntien elinkeinopolitiikassa on menty koko Suomessa
eteenpäin. Uudellamaalla tulos kuitenkin poikkeaa valtakunnan tuloksista. Tulokset ovat huonommat kuin koko maassa
keskimäärin. Tätä taustaa vasten Mäntsälän hyvä tulos korostuu entisestään.
Tutkimuksen parhaat kunnat eri osa-alueilla Uudellamaalla:
YHTEISTULOKSET
Mäntsälä (59)
Lapinjärvi (53)
Lohja (52)
Askola (49)
Kerava (49)
YLEINEN ELINKEINOPOLITIIKKA
Mäntsälä
Lapinjärvi
Lohja
KUNNAN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSLÄHTÖISYYS
Porvoo
Mäntsälä
Askola
ELINKEINOTOIMEN RESURSSIT
Lapinjärvi
Mäntsälä
Lohja
KUNNAN VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
Tuusula
Mäntsälä
Lapinjärvi
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KUNNAN YHTEISTYÖ SEUTUKUNNASSA JA MAAKUNNASSA
Lohja
Mäntsälä
KOULUTUS
Järvenpää
Mäntsälä
Lohja
JULKISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA KUNTIEN HANKINTAPOLOITIIKKA
Mäntsälä
Järvenpää
INFRASTRUKTUURI
Askola
Mäntsälä
Lapinjärvi
SEUDULLISEN KEHITTÄMISYHTIÖN TOIMINTA
Mäntsälä
Askola
Lohja
PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Mäntsälä
Askola
Lapinjärvi
Mäntsälän Yrityskehityksessä ollaan tuloksesta erittäin tyytyväisiä. Hyvään tulokseen ei kuitenkaan tuudittauduta vaan
kehittämistyötä tehdään joka päivä. Tavoitteenamme on entistä parempi Mäntsälä yrittäjille ja asukkaille.

Kauppaan Mäntsälään – Jättitaulut uusitaan ja lisäpaikka Mäntsälä pohjoisesta
16.04.2008
Mäntsälän Yrityskehitys ja Mäntsälän kunta toteuttavat Kauppaan Mäntsälään –ulkomainoskampanjan. Mäntsälän
eteläisen moottoritierampin jättitaulun molemmat mainospinnat uusitaan. Aiemmin niissä on kerrottu ”Junalla
Mäntsälään” teemaa. Uusi paikka on saatu Mäntsälä pohjoisesta liittymästä. Mainospintoja toteutetaan yhteensä kolme.
Sanoma toistuu samana kaikissa tauluissa. Toistolla saadaan viestiä paremmin perille ihmisten mieliin.
Ulkomainoksen viesti on yksinkertainen; Kauppaan Mäntsälään toimii pääsanomana ja lisäksi kerrotaan, että
Mäntsälään pääsee ”etelästä sisään” ja ”pohjoisesta ulos”. - Tärkeintä on kuitenkin kartta joka kertoo kuinka helppo
Mäntsälässä on poiketa ostoksilla. Kun ajat eteläisestä rampista sisään, piipahdat kätevästi ostoksilla Mäntsälän
keskustassa ja poistut pohjoisesta liittymästä, olet saanut nopeasti tarvitsemasi tavarat ja palvelut, kertoo
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Mainoksen graafisen suunnittelun on toteuttanut Niko Hakkarainen, mainossanoman on laatinut Jyrki Teeriaho ja
painatukset sekä asennukset on hoitanut mäntsäläläinen Erkki Pyykkö Lila-Texistä. Taulun tuottaja on Mäntsälän
Yrityskehitys Oy.
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Kuuma Jazz veti väkeä
16.04.2008
Mäntsälän Seurojentalolla kannettiin kaikki ylimääräiset tuolit saliin kun Johanna Iivanainen aloitti Kuuma Jazz
konserttinsa sunnuntaina Mäntsälässä. Johanna Iivanainen esitti muun muassa Uuno Kailaan runoihin sovitettuja lauluja
ja Topi Kärjen tuotantoa. Loppuaplodien saattamana ylimääräisenä numerona kuultiin Johanna Iivanaisen oma sävellys
Joiku. Yleisö haltioitui myös Jukka Perkon virtuoosimaisista saksofoni sooloista. Eteviä kitarasooloja veteli Mikko
Iivanainen.
Johanna ja Mikko Iivanainen ovat asuneet Mäntsälässä kuusi vuotta. Iivanaiset viihtyvät hirsitalossaan Mäntsälässä
erinomaisesti. Omalla kotipaikkakunnallaan esiintymisestä Iivanaiset olivat mielissään ja seurojen talon akustiikka ja
nostalginen henki viehättivät.
Kuuma Jazz konsertin järjestelyistä vastasi Mäntsälän kunta.

Työnantajien ja työntekijöiden kohtaamispaikka HIRVI+ toimii Mäntsälässä
edelleen
17.04.2008
Mäntsälän Yrityskehityksen ja Keski-Uudenmaan työvoimatoimiston kehittämä mäntsäläläisten työntekijöiden ja
työnantajien kohtaamispaikka on edelleen toiminnassa.
Palvelu on ainutlaatuinen Suomessa. Mäntsälästä työtä etsivä tai mäntsäläläistä työvoimaa etsivä syöttää www.mol.fi –
sivuilla sanan HIRVI+ kun hän haluaa CV-netti palvelussa rajata haut Mäntsälään.
Näin voi toimia mäntsäläläinen työnantaja:
1.Mene työhallinnon sivuille www.mol.fi
2.Valitse CV-netti ja CV-vahti (sivun vasemmassa laidassa kohdassa ”Työnantajalle”) Hae Kunta nuolivalikosta
(Mäntsälä)
3.Kirjoita sanahakukenttään HIRVI+ (muistisääntö: hirvi-vaakunamme ja uutuutena plusmerkki perään)
4.Jos haluat katsella tietyn ammattialan hakijoita, valitse ammattiala nuolivalikoimasta.
Työvoimatoimisto on yhdessä Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa lähettämässä työnhakupalveluistaan uuden esitteensä
niille mäntsäläläisille, jotka Yrityskehityksen tutkimuksessa ovat ilmoittaneet hakevansa työtä Mäntsälästä. Postitus
lähtee vain henkilöille, jotka ovat antaneet luvan yhteystietonsa välittämiseen. Kirjeitä on lähdössä lähes 200. Mäntsälän
Yrityskehitys muistuttaa paikkakunnan työnantajia HIRVI-palvelusta sähköisellä kirjeellä.

Heikki Martikaisen toimistorakennus Mäntsälän Portissa harjassa
09.05.2008
Torstaina maistui hernekeitto ja olut Mäntsälän Portissa kun Heikki, ”Hessu” Martikaisen toimisto- ja
liikerakennuksessa vietettiin harjannostajaisia. Rakennukseen sijoittuu Carrier-konserniin kuuluva Suomen Kylmätalo,
joka aloittaa toimintansa uusissa ajanmukaisissa tiloissa jo heinäkuun alusta. Suomen Kylmätalon yksikönjohtaja Asko
Koskinen kertoi henkilökunnan muuttavan uuteen toimitilaan mielellään. Kauimmaiset työntekijät tulevat Asikkalasta ja
Espoosta.
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Heikki Martikaisen omistama rakennus on poikkeuksellinen kohde Mäntsälässä. Isoja toimistorakennuksia ei
Tokmannia lukuun ottamatta ole Mäntsälässä vuosiin toteutettu. Uuteen tilaan sijoittuu kolmisenkymmentä toimisto- ja
suunnitteluyksiköihin kuuluvaa työntekijää. Päivittäin tiloissa asioi asennusihmisiä samanmoinen määrä
Martikaisen rakennushanke on edennyt vauhdilla ja onnellisten tähtien alla. Hanke alkoi Martikaisen osalta 2. päivä
toukokuuta, tonttikaupat tehtiin Mäntsälän kunnan kanssa 26. kesäkuuta 2007 ja rakennusluvat ympäristölautakunnasta
saatiin 16. elokuuta 2007. Rakentaminen alkoikin vauhdilla ja rakennus on edennyt aikataulun mukaan. Arkkitehtinä on
toiminut Erkki Karjalainen ja urakoinnin hoitanut rakennusliike V. Mättölä. Toimisto- ja varastonrakennuksen
yhteispinta-ala on 1824 neliötä.

Ideakilpailu saa jatkoajan
12.05.2008
Mäntsälän kunta jatkaa ideakilpailua, koska määräaikaan mennessä saapui ainoastaan kuusi ehdotusta. Kilpailuajan
umpeutumisen jälkeen on tullut runsaasti tiedusteluja kilpailusta ja sen päättymisen ajankohdasta. – Ilmeisesti
päättymispäivä 5. toukokuuta jäi monilta huomaamatta. Nyt jatkamme kilpailuaikaa 13. kesäkuuta saakka, toteaa
hallintojohtaja Mikko Salmela.
Mäntsälän kunnanhallitus päätti 7. huhtikuuta julistaa ideakilpailun, jossa paras idea palkitaan 1000 eurolla.
Tarkoituksena on aikaansaada valtakunnallisesti merkittävä vuosittainen tapahtuma, josta on iloa mäntsäläläisille ja
Mäntsälässä vierailijoille. Tapahtuman toivotaan kehittävän kuntakuvaa myönteisesti.
Kaikki nyt jo saapuneet hakemukset huomioidaan loppukilpailussa. Ideoissa ei ollut vikaa, mutta ideoiden pieni määrä
on harmi. Ideoita pohti kunnanhallituksen nimeämä työryhmä johon kuuluvat hallintojohtaja Mikko Salmela,
museoamanuenssi Sirkku Mäkelä Mäntsälän kunnasta ja markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän
Yrityskehityksestä. Työryhmä painottaa valtakunnallisuutta ja tapahtumaa, josta on iloa mahdollisimman monelle.
Uusia ideoita voi toimittaa osoitteella: Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä; Ja kuoreen
tunnus ”Ideakilpailu”. Yksi A4 riittää hyvin idean esittämiseen, toki laajemminkin saa kirjoittaa, toteaa työryhmä.

Z-junien aikataulu entisellään - lisää veturivetoisia junia
15.05.2008
Oikoradan Z-junien aikatauluihin ei tule muutoksia kesäkuun 1. päivänä kun VR:n kesäaikataulut astuvat voimaan.
Mutta muutama arkipäivisin kulkeva juna muuttuu veturivetoiseksi. Veturijunina ajetaan Helsingistä klo 15.41 ja 16.41
lähtevät Z-junat ja Lahdesta klo 6.17 ja 17.17 lähtevät Z-junat. Helsingistä klo 16.25 lähtevä juna ajetaan
matalalattiakalustolla ja sen määräasema on Lahti. Helsingistä klo 16.41 lähtevä veturivetoinen Z-juna jatkaa Lahdesta
Kouvolaan tunnuksettomana taajamajunana.

KEHÄ V –hanke etenee
15.05.2008
Kehä V -vyöhyke muodostaa voimakkaan kasvuvyöhykkeen Helsingin metropolialueen ulkokehällä.
Asukaspohja on noin 300 000 asukasta ja alueella toimii noin 20 000 yritystä.
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Kehä V –projektin tavoitteena on tunnistaa Kehä V:n vahvuudet elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta. Erityisesti
painotetaan logististen toimintaedellytysten merkitystä. Hankkeella pyritään vaikuttamaan kuljetuskäytävän
liikenneyhteyksien parantamiseen.
Hankkeeseen liittyvän markkinoinnin tavoitteena on nostaa Kehä V
-vyöhyke selkeäksi osaksi Helsingin metropolialuetta viranomaisten, yritysten ja asukkaiden mielikuvissa.
Vuoden 2008 loppuun mennessä valmistuvan suunnitteluvaiheen
tavoitteena on koota Kehä V -kehityskuvan muotoon tulevaisuuden visio, jossa määritellään
tulevan yhteistyön lähtökohdiksi muun muassa alueelliset ja toiminnalliset tarpeet, maankäytön
yleislinjaukset,liikenneväylien ja –palvelujen yleislinjaukset sekä erityyppiset yritys- ja palvelualueet.
Erillishankkeina pyritään toteuttamaan:
• Kehä V – neuvottelukunnan perustaminen
• Kehä V – viitoituksen esiselvitys
• Kehä V – raskaan liikenteen palvelut
• Kehä V – virtuaalipalvelun toteuttamismahdollisuudet ja käynnistys.
Lisätietoja Kehä V -hankkeesta:
EKES Yrityspalvelut,
Projektikoordinaattori DI Reijo Lehtinen

Päällystystöitä touko-kesäkuussa moottoritiellä välillä Järvenpää-Levanto
30.05.2008
Valtatie 4:n pohjoiseen johtava ajorata Järvenpäästä Mäntsälän pohjoiseen eritasoliittymään saa uuden päällysteen
ennen juhannusta.
Päällystystyöt alkoivat toukokuun alussa ja ovat edenneet jo lähelle Mäntsälän eteläistä eritasoliittymää. Töitä tehdään
maanantaista torstaihin klo 5.00–15.00 ja perjantaisin klo 5.00–14.00.
Myös Lahdesta Helsinkiin johtavan ajoradan päällyste korjataan Levannolta Järvenpäähän ns. remixer -menetelmällä.
Tämän osan kunnostus aloitettiin viime viikolla ja on edennyt Mäntsälän eteläpuolelle ja valmistuu myös ennen
juhannusta. Päivittäinen työaika maanantaista torstaihin on klo 13.00-24.00; perjantaisin ei työskennellä.
Asfaltointityön aikana liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikennettä ei tarvitse pysäyttää, sillä yksi
kaista on jatkuvasti käytettävissä. Päällystettävässä kohteessa nopeusrajoitus on päivisin 50 km tunnissa ja öisin ja
viikonloppuisin 80 tai 100 km tunnissa. Tienkäyttäjiltä toivotaan malttia. Valmiiksi päällystetyllä osalla nopeusrajoitus
on 100 km tunnissa ja ajoratamerkintöjen jälkeen 120 km tunnissa.
Tiehallinto ja Tieyhtiö Nelostie Oy allekirjoittivat 19.3.1997 valtatie 4:n osuutta Järvenpää–Lahti koskevan 15 vuoden
palvelusopimuksen moottoritietasoisesta tienpitopalvelusta. Sopimuksen mukaan Tieyhtiö Nelostie vastaa tien
kunnossapidosta vuoden 2012 elokuuhun saakka.

Työmatkaajia Z-junassa entistä enemmän
05.06.2008
Matkojen määrä Helsingin ja Lahden välisellä oikoradalla on jatkanut kasvuaan tänä vuonna. Etenkin työmatkustajat
ovat löytäneet VR:n vyöhykealueen Z-junat.
Asemakohtaiset matkustajamäärät kasvoivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun Mäntsälässä 55 % ja
Haarajoella 35 % ja Lahdessa 65 %. Eniten matkat ovat lisääntyneet Mäntsälässä asuvien, 25–35-vuotiaiden
työmatkustajien ja naisten keskuudessa.
Z-junaliikenne alkoi 3.9.2006, jolloin oikoradalla kulki arkisin 23, lauantaisin 16 ja sunnuntaisin 15 Z-junaa. Vuoroja
lisättiin 3.6.2007 kahdella arki-, lauantai- ja sunnuntaivuorolla. Tasatuntitarjontaan siirryttiin 12.8.2007. Nyt Z-junia
kulkee arkisin 36, lauantaisin 35 ja sunnuntaisin 34 vuoroa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt ostaa VR:ltä yhden myöhäisemmän Z-junavuoron Lahdesta Helsinkiin.
Uusi Z-juna liikennöi 10.8.2008 lähtien kaikkina viikonpäivinä. Se lähtee Lahdesta klo 23.17, on Mäntsälässä 23.39 ja
saapuu Helsinkiin klo 00.19.
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Lahden teattereissa kävijöiden toive toteutuu; elokuussa aloittaa myöhäinen Zjuna
05.06.2008
Uusi Z-juna liikennöi aloittaa liikennöinnin 10.8.2008 kaikkina päivinä. Juna lähtee Lahdesta 23.17 ja saapuu
Mäntsälään 23.39, josta jatkaa edelleen Helsinkiin. Helsinkiin saavutaan 00.19.
Juna on vastaus teatterissa- ja konsertissa kävijöiden toiveeseen. Nyt Lahden teattereista ja Sibeliustalolta pääsee
sujuvasti julkisilla kulkuvälineillä Mäntsälään.

Kovia kasvulukuja oikoradan käytössä
10.06.2008
Z-junan suosio oikoradalla kasvaa kohisten. Vuoden aikana matkustus on lisääntynyt roimasti. Matkustajamäärä on 900
000 matkustajan luokkaa Z-junissa ja vuonna 2009 VR odottaa miljoonan rajan menevän rikki. Mäntsälässä matkustus
on lisääntynyt 55 prosenttia, Lahdessa 65 ja Haarajoella 35 prosenttia.
VR Osakeyhtiö toteutti tutkimuksensa Z-junan käyttäjien keskuudessa maaliskuussa ja huhtikuun alussa 2008.
Tutkimuksessa oli 149 vastaajaa Mäntsälästä. Heistä 46 prosenttia on asunut paikkakunnalla alle kuusi vuotta.
Oikoradan vaikutus asuinalueen valintaan on ollut merkittävä 29 prosentille mäntsäläläisvastaajista.
Työmatkustus on oikoradalla merkittävää, mutta viikonloppuisin matkustetaan myös paljon. Kertalippumyynti junissa
on erittäin hyvää lauantaisin ja sunnuntaisin, kertoo lähiliikennepäällikkö Kari Pekka Rosenholm VR:stä.
Ylemmät toimihenkilöt suosivat junaa
Mäntsälän työmatkalaisista peräti 79 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä kun koko oikoradalla keskiarvo on 66
prosenttia. Alempia toimihenkilöitä mäntsäläläisistä on myöskin 79 prosenttia (koko oikorata 65%). Johtavassa
asemassa tai yrittäjiä käyttäjistä on 44 % (koko oikorata 46%). Työväestöä nousee junaan Mäntsälästä 39 prosenttia ja
koko radalla 48 %. Käyttäjistä lähijunaliikenteessä on 64 prosenttia naisia, loput miehiä.
Z-junan käyttäjät Mäntsälästä 5.6.2008
Oma auto on yleisin kulkuneuvo saapua asemalle. Eniten asemalle saavutaan omalla autolla Mäntsälässä, jossa peräti 54
prosenttia matkustajista autoilee juna-asemalle.
Oikorata vähentänyt 600 henkilöautoa moottoritieltä
Liikennemäärät moottoritiellä ovat nousseet, mutta jos oikoradan junaliikennettä ei olisi, ajaisi 600 autoa vuorokaudessa
nykyistä enemmän moottoritiellä, laskee VR. Yhtymä painottaa myös junaliikenteen ekologisuutta; sähköjunaliikenne ei
tuota hiilidioksidia lainkaan, kertoo henkilöliikennejohtaja Antti Jaatinen.
Rahoitus Z-junaliikenteessä on edelleen paljolti riippuvainen Liikenneministeriön vuorojen ostoista. Liikennemäärien
lisääntyminen tarkoittaa kuitenkin, että tukea riittää useammalle lisävuorolle. Elokuun aikataulut tuovat yhden uuden Zjunavuoron lisää kun myöhäinen iltajuna, ns. teatterivuoro Lahdesta Mäntsälän kautta Helsinkiin aloittaa liikennöinnin
10. elokuuta kello 23.17 (lähtöaika Lahdesta).
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Haukankierros on 5 kilometrin monipuolinen kävely Saarella Mäntsälässä
11.06.2008
Saaren uusi viiden kilometrin ulkoilureitti on valmis. Reitti on nimetty Haukankierrokseksi. Maastoon reitti on merkitty
vankkatekoisilla punaisilla pylväillä. Puiden runkoihin on maalattu myös punaiset pisteet. Polku on ollut käytössä
vajaan vuoden ja polku alkaa olla painautunut maastoon. Varminta on ottaa kartta mukaan Saaren Opaskeskuksesta,
josta reitti alkaa ja päättyy tai painaa mieleensä polun kulku lähtöpisteessä olevasta kartasta. Reitin alku on suoraan
vastapäätä Saaren Opaskeskuksen liittymää.
Polku on valmistunut Mäntsälän ammattiopiston Keudan luontoyrittäjien koulutusohjelman opinnäytetyönä. Reitti
kiertelee vaihtelevissa maastoissa. Ilveskalliolta avautuvat laajat näkyvät ja Hunttijärvessäkin voi pulahtaa uimaan.
Reitti on mukava vaeltaa sen monimuotoisuuden ansiosta.

Vilkas tapahtumaviikonloppu Mäntsälässä
13.06.2008
Kesän vilkkain tapahtumaviikonloppu Mäntsälässä osui varmaankin menneeseen viikonloppuun eli 7.-8. kesäkuuta.
Lauantaina oli vanhojen autojen ja mopojen kokoontuminen ja näyttely vanhan S-marketin pihalla ja kello 13.05
puksutti Ukko-Pekan vetämä museojuna Mäntsälän asemalla. Sepän Soitto aloitti jo perjantaina, jatkoi lauantain ja
sunnuntain vuosittaisella kansanmusiikkitapahtumallaan.
Eniten väkeä keräsi vanhat autot. Sadat mäntsäläläiset ja myös ulkopaikkakuntalaiset olivat tulleet tutustamaan autoihin,
jotka herättivät nostalgisia muistoja.

122

TULIPALO KILJAVAN SAIRAALAN KATTORAKENTEISSA
13.06.2008
Nurmijärvellä sijaitsevan Kiljavan sairaalan kattorakenteissa havaittiin tulipalo torstaiaamuna 12.6.2008. Sairaalassa on
parhaillaan käynnissä saneeraus ja potilaskäyttöön sairaala avataan ensi syksynä. Sairaalan avaaminen ja saneeraus on
Kuuma-kuntien yhteishanke ja Mäntsälän kunta on yksi omistajista. Henkilövahingoilta vältyttiin tulipalossa.
Sairaalan hallisiiven viidennen kerroksen palonalku huomattiin aamulla seitsemän jälkeen, kun ensimmäiset työntekijät
saapuivat töihin. Palokunta hälytettiin heti paikalle ja viimeisimmät yksiköt olivat jo ennen aamukahdeksaa
sammuttamassa tulipaloa. Sammutustöihin osallistui useita yksiköitä alueen pelastuslaitoksista. Tulipalo saatiin pian
hallintaan ja sammutettua aamupäivän aikana. Jälkisammutustöitä jatkettiin vielä iltapäivällä ja palon jälkivartiointi
jatkui läpi yön.
Suurimmat vahingot syntyivät hallisiiven ylimmän eli viidennen kerroksen vesikattorakenteisiin. Sammutustöissä
käytettyä vettä valui sammutusalueella kellariin asti ja myös varsinaisen alueen ulkopuolelle etenkin viidenteen
kerrokseen. Savuvahinkoja syntyi jonkin verran. Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä ja sitä selvitetään parhaillaan.
Saneerauksen piti valmistua elokuun lopussa. Mahdollinen aikataulun viivästyminen tiedetään, kun palon aiheuttamat
vahingot on selvitetty tarkemmin. Toiminta pyritään edelleen aloittamaan alkuperäisen suunnitelman mukaan
syyskuussa, tosin eri tilajärjestelyillä mitä on alun perin suunniteltu. Kaikki palosta aiheutuneet lisäkustannukset
korvautuvat vakuutuslaitoksen kautta.
Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus kokoontuu käsittelemään asiaa tiistaina 17.6.2008. Tällöin selvitetään saneerauksen
valmistumiseen ja toiminnan aloittamiseen liittyvät aikatauluasiat.

Kehä V tarjoaa vähemmän energiaa kuluttavan ajoreitin
16.06.2008
Liikennepoliittinen selonteko ei tunnista Kehä V vyöhykettä ja sen tarpeita. Tämä on haaste Kehä V toimijoille. Kehä V
yhdistää tieverkollaan monet eri Etelä-Suomen satamat ja on siksi tärkeä tieväylä, jota tulee parantaa entisestään.
Suomen logistiikkajärjestelmä kytkeytyy pitkälti merikuljetuksiin; laivareitit ja satamat ovat avainasemassa. Kehä V
vyöhyke avaa mahdollisuuksia asumisen ja työpaikkojen sijoittumiselle ruuhkista vapaalle alueelle, mutta kuitenkin
Helsingin metropolialueella.
Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen on taloudellisesti kannattavaa ja sen merkitys ilmastomuutoksen näkökulmasta
on merkittävä junien energiakäytön kannalta ja myös tiekuljetusten kasvua ehkäisevänä ratkaisuna.
Kehä V - tien parantaminen erityisesti turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen merkitsee raskaan liikenteen sujuvaa
ajoa edistäviä toimenpiteitä. Kehä V voi tarjota vähemmän energiaa kuluttavan ja puhtaamman ajoreitin kuin
ruuhkautuvat yhteydet Kehä III:n kautta.
Kehä V – projektiryhmä vieraili Eduskunnassa 12.6.2008.
Sanottua:
kansanedustaja Matti Saarinen:
”Kehä V ja Uudenmaan keskisuuret hankkeet ovat heikosti esillä Liikennepoliittisessa selonteossa. Menestyminen
liikenneinvestointien rahoituksessa vaatii aloitteellisuutta, yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä”.
toimitusjohtaja Tapio Mäkinen, SE-Mäkinen Oy:
”Kehä V vyöhykkeellä monien satamien käyttömahdollisuus. On varauduttava kuljetusvirtojen muutoksiin
tulevaisuudessa”.
kansanedustaja Outi Mäkelä:
”Tieyhteyden parantaminen suuremmat ja tasaiset nopeudet sallivaksi on tärkeätä myös ympäristösyistä”.
tekninen ja ympäristöjohtaja Matti Arvinen, Porvoon kaupunki:
”Kehä V on merkittävä asunto- ja elinkeinopoliittinen mahdollisuus keventää pääkaupunkiseudun paineita”.
toimitusjohtaja Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:
”Kehä V on Uudenmaan poikittaisliikenneväylä ja osa E 18 käytävää se on myös tilaa tarjoava vyöhyke lähellä
markkinoita ja satamia osana Helsingin metropolialuetta. Alueelle sijoittuu suuria yrityksiä, laadukkaita asuinalueita ja
monipuolisia palveluja. Kehä III:n ruuhkautuessa Kehä V tarjoaa mahdollisuuksia ja väljyyttä edullisesti”.
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Mäntsälän kunnan ideakilpailuun 35 ehdotusta
24.06.2008
Mäntsälä kunta sai 35 ideaehdotusta, joissa ehdotetaan kunnalle näyttävää, valtakunnallisesti merkittävää ja
kuntakuvalle myönteistä tapahtumaa. Ideoiden takana on 42 ihmistä, joista suurin osa on paikkakunnalla asuvia. Miehiä
ja naisia on ideoijina miltei tasapäin.
Markkina-aiheisia ehdotuksia saatiin neljä. Mäntsälän yleisesittelyt olivat suosittuja; kuntaa haluttiin tuoda esille
messujen, kylien, kartanoiden, harrastusten ja oppilaitosten kautta. Myös Mäntsälän Hirvi-vaakuna oli innoituksen
lähteenä. Paikkakunnalla jo aiemmin tuttuja teemoja tuotiin kilpailussa jalostettuina esille. Tällainen on muun muassa
Mäntsälän Kapina –teema, jota oli peräti viidessä ehdotuksessa. Musiikkitapahtumista Sepän Soiton vaikutus näkyy
vahvasti. Useat ideat olivat moniaiheisia ja teemaisia; yhteen tapahtuma-aiheeseen keskittyi seitsemän ideoijaa.
Kunnanhallitus käsittelee ideoita elokuussa ja palkitsee 1000 eurolla parhaimman. Kriteereinä ovat tapahtuman
mahdollisuus kasvaa vähintään alueellisesti merkittäväksi, mielellään valtakunnallista näkyvyyttä herättäväksi
vuosittaiseksi tapahtumaksi, josta on iloa mäntsäläläisille ja Mäntsälässä vieraileville. Esivalintaa on
kunnanhallitukselle tehnyt valmisteleva työryhmä, johon kuuluvat hallintojohtaja Mikko Salmela ja museoamanuenssi
Sirkku Mäkelä Mäntsälän kunnasta sekä markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä. He
esittelevät kuusi parhaimmaksi katsottua työtä kunnanhallitukselle.

Väestön kasvu jatkuu Mäntsälässä
25.06.2008
Väestöä Mäntsälässä oli toukokuun lopussa jo 19145 henkeä. Lisäystä vuoden takaiseen on 345 ihmisen verran.
Väestön lisäys on alkuvuodesta ollut viimevuotista voimakkaampaa. Mäntsälän nettoväestönkasvu on 15 henkeä
suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvuprosentti alkuvuodesta on 0,9 % mikä ennakoi tälle vuodelle samaa
kokonaiskasvua kuin vuonna 2006, jolloin päästiin 2,3 prosentin väestönkasvuun.
Nettolukuina tulomuutto oli voimakkainta helmikuussa ja toukokuukin ylti reippaaseen nettokasvuun. Syntyneitä oli
eniten huhtikuussa, jolloin syntyi 26 vauvaa. Kuolleiden määrässä maaliskuu oli suurin, jolloin 14 mäntsäläläistä nukkui
pois. Pienin kuolleisuusluku oli toukokuun viisi henkeä. Lähtömuutossa vilkkainta oli tammi- ja toukokuussa, kun 80
henkilö vaihtoi kotikuntaa. Kaikki alkuvuoden kuukaudet ovat olleet Mäntsälälle nettoväestökasvun kuukausia.
Maahanmuuttoa ja maastamuuttoa on vain yksittäistapauksia.

MYK kesälaitumille
27.06.2008
Mäntsälän Yrityskehitys on kesälaitumilla 30.6.-27.7.2008. Avaamme jälleen 28.7.08 jolloin voit soittaa numeroon 050
3839595.
Kiireellisissä tapauksissa soita päivystysnumeroomme 050 3819213 tai laita sähköpostiviesti pekka.tikka(at)mantsala.fi

Uusia parkkipaikkoja Mäntsälän rautatieasemalle
05.08.2008
Tiistaina 5. elokuuta Mäntsälän aseman autojen parkkeeraustilanne helpottui huomattavasti kun Mäntsälän kunta avasi
88 uutta parkkiruutua. Alue saatiin asfaltoitua heinä-elokuun vaihteessa ja parkkiruudut merkityiksi maanantaina.
Pohjatyöt ja kestopäällystyksen on tehnyt Skanska Asfaltti Oy. Yhteensä autojen parkkipaikkoja Mäntsälän
rautatieasemalla on nyt 210 kpl.
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TOKMANNI-KONSERNIN YDINTOIMINNOT NYT MÄNTSÄLÄN
LOGISTIIKKAKESKUKSESSA
05.08.2008
Tokmanni-konsernin muuttotoimenpiteet ovat olleet käynnissä heinäkuun viimeisellä viikolla. Hallinto- ja
ydintoiminnot muuttivat Mäntsälään maanantaina 4.8.2008.
Logistiikkakeskuksen varastotoiminnot ovat osittain käynnistyneet jo huhtikuussa 2008. Konsernin konttori- ja
varastotoiminnot Hyvinkäältä, Kajaanista, Kuusankoskelta ja Joensuusta keskittyvät nyt Mäntsälään. Tampereen ja
Pirkkalan varastot muuttavat Mäntsälään myöhemmin syksyllä.
” Lähtötilanteemme on ollut seitsemällä eri paikkakunnalla sijainneet kahdeksan erillistä varastoyksikköä, joista osa on
ollut kooltaan pieniä. Ne ovat palvelleet aikanaan kutakin Tokmanni-konsernin ostamaa alueellista halpakaupan ketjua.
Kokonaisvaltaisten logistiikkahyötyjen saavuttamiseksi kasvava yrityksemme tarvitsee yhden keskusvaraston, joka
sijaitsee maantieteellisesti logistiikkapalveluiden kannalta optimaalisessa paikassa,” toteaa Tokmannin toimitusjohtaja
Kyösti Kakkonen.
Vuoden 2008 loppuun mennessä Tokmanni on luonut Mäntsälään noin 300 uutta työpaikkaa, joista noin puolet on
siirtynyt vanhoista työkohteista ja noin puolet on uusrekrytointeja. Mäntsälän logistiikka- ja hallintokeskus on suurin
Suomessa yhdellä kertaa kaupan tarpeeseen rakennettu logistiikkakiinteistö. Rakennuksen pinta-ala on ensimmäisessä
rakennusvaiheessa noin 74 400 m², josta toimistotilojen osuus on noin 6 200 m² ja varaston osuus 68 200 m².
”Mäntsälään päädyimme kunnan erinomaisen logistisen sijainnin vuoksi. Kapulin alue sijaitsee aivan 4 -valtatien ja
risteävän Hanko-Porvoo-tien risteyksessä uuden oikoradan tuntumassa. Matkaa 3-valtatielle (Helsinki-Tampere) on vain
30 km ja etäisyys uuteen Vuosaaren satamaan on vain 55 km. Mäntsälästä on myös hyvät kulkuyhteydet Venäjälle.
Mäntsälästä käy yli 700 henkilöä logistiikan työtehtävissä pääkaupunkiseudulla ja oman kotikunnan ulkopuolella.
Olemme tarjonneet heille mahdollisuuden tehdä samanlaista työtä omalla kotipaikkakunnallaan. Olemme tarjonneet
myös kaikkien omien entisten varastojemme ja konttoriemme henkilöstölle mahdollisuuden siirtyä Mäntsälään. Kunta
on järjestänyt siirtyvälle henkilökunnalle asuntoja. Kyösti Kakkonen lisää. ”Mäntsälä tulee olemaan Tokmannin
henkinen koti”, päättää Kakkonen.

Vaikuttavasta puheenvuorosta kurssi yrittäjille
07.08.2008
Tiistaina syyskuun 16. päivänä pääsevät mäntsäläläiset yrittäjät valmennukseen, jossa keskitytään vaikuttavan
puheenvuoron pitämiseen vaikka aikaa olisi vain minuutti. Suomen Puheopisto ja Mäntsälän Yrityskehitys järjestävät
Vaikuta minuutissa -kurssin, koska hyvä ja tehokas mielipiteen ilmaus helpottaa asioiden eteenpäin viemistä ja on
tärkeä myös myyntitilanteissa. Idean ilmaiseminen lyhyessä ajassa ja mielenkiinnon herättäminen kuulijoissa on
haastavaa ja sitä on syytä harjoitella.
Valmennus kestää kaksi tuntia ja sen toteutustapa on keskusteleva luento, jonka pitää esiintymistaidon kouluttaja Sanna
Aho Suomen Puheopistosta. Teemakurssin hinta on 67 euroa + Alv. Kurssille voivat ilmoittautua myös yritysten
henkilökuntiin kuuluvat ihmiset. Tilaisuus pidetään kunnan valtuustosalissa.
Ilmoittautumisia toivotaan MYK:n 2.9.2008 mennessä.

Wilson Kirwan juoksukoulu alkaa Mäntsälässä
12.08.2008
Vireuksen kuntosalilla alkaa syyskuun 3. päivänä Wilson Kirwan juoksukoulu. Juoksukoulu toteutetaan kolmen
kuukauden valmennuksena, eikä osallistuminen vaadi aiempaa juoksukokemusta.
Juoksukoulu sopii kaikille aloittelijasta maratoonariin. Wilson Kirwa laatii jokaiselle henkilökohtaisen
juoksuharjoitusohjelman ja laatii lisäksi juoksua tukevan kuntosaliohjelman. Ryhmä kokoontuu viikoittain. Tällöin
harjoitellaan juoksutekniikkaa ja juostaan harjoitteita. Kirwa luennoi ravitsemuksesta, lihashuollosta ja motivaatiosta.
Juoksukoulun saaminen Mäntsälään on Heli Kallion idea. – Soitin lahtelaiselle Kirwalle ja siitä yhteistyö lähti.
Lantio pysyy ylhäällä
Juoksijalle on tärkeää koordinaatio ja vartalonhallinta. Hartioiden tulee olla rentoina ja samoin ranteiden. Lantio pysyy
hyvällä juoksijalla ylhäällä. – Jos lantio on alhaalla, ei synny pitkää askelta, kertoo Wilson Kirwa. Pyrimme
taloudelliseen juoksuun. Se on pitkillä matkoilla tärkeää. Jalkojen lisäksi keskivartalon hallinta on hyvälle juoksijalle
eduksi. – Juoksijana näen heti kunkin ihmisen yksilölliset vahvuudet. Juoksuanalyysin ja kuntokartoituksen tulosten
perusteella Kirwa laatii kullekin osallistujalle oman yksilöllisen juoksuohjelman.
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Kuntosaliohjelma on juoksijoille hyvä lisä. – Pienet lihakset ja lihaskestävyys ovat pitkillä matkoilla tärkeitä, samoin
lihasten elastisuus, painottaa Kirwa.
Juoksun on oltava hauskaa
Joskus juoksu sujuu, joskus ei, kertoo Kirwa omista kokemuksistaan. Juoksusta 80 prosenttia riippuu päästä ja 20
prosenttia elimistöstä, nauraa Wilson Kirwa. – Itse hoen positiivisia asioita juoksun aikana. Katselen tavallaan itseäni
juoksijana ja mietin maalia. Hoen itselleni rentoa asentoa ja toistan sitä. Voin kuvitella olevani myös voittoisa leijona.
Juoksukoulussa teemme myös hauskoja erikoisliikkeitä, niitä nimitetään Kirwa-liikkeiksi. Tavoitteena on juoksemisen
vapaus ja tuoda esille ihmisen omaa luovuutta.
Wilson Kirwalla on hallussaan 12 Suomen mestaruutta. Hän saapui Suomeen 1997 ja aloitti juoksemisen vasta täällä
aikuisiällä. Suomeen saapuessaan Wilson kertoo olleensa tynnyrivatsainen kenialainen mies. Ensimmäiset ylisuuret
lenkkarinsa häin sai Köyliössä ja juoksu alkoi varovaisella tekniikalla: minuutin hölkkä, minuutin kävely ja taas
minuutin hölkkä. Tätä tekniikkaa Kirwa suosittelee aloittavalle juoksijalle edelleenkin. Kirwa muistaa hyvin millaista
oli olla aloittelija ja toivoo Mäntsälän juoksukouluun myös juoksusta kiinnostuneita vasta-alkajia. Toki
kilpajuoksijoiden, suunnistajien ja maratoonareiden kanssa on antoisaa tehdä töitä, toteaa liikuntaohjaajakoulutuksen
Suomessa suorittanut Kirwa.
Toinenkin harjoittelutekniikka Kirwalla on aloittajalle: - Juokse viisi minuuttia talosi pihalta poispäin ja sitten takaisin.
Puhu tai laula kokoajan. Kun juoksun aikana pystyy puhumaan, on se hyvä merkki, vakuuttaa Kirwa. – Ja aika aina ylös.
Siitä voi seurata kunnon kehittymistä.
Vireuksessa avoimet ovet syyskuun ensimmäisinä päivinä
Vireuksen juoksukoulusta saa lisätietoja Heli Kalliolta. Hän on myös juoksukoulun toiminnassa mukana, tehden
testauksia ja toimien toisena valmentajana. Vireuksen avoimet ovet pidetään 1.-3. syyskuuta. Kirwa on itse paikalla 3.
päivänä ja tällöin kello 18.30 voi kokeilla juoksukoulua maksutta. Mikäli juoksukärpänen puree, on juoksukoulun hinta
Vireuksen jäsenille 160 euroa kuussa ja ei jäsenille 200 euroa.

Opiskelijat pääsevät aamulla suoraan Mäntsälän rautatieasemalta Saaren
ammattiopistoon ja yliopistolle.
21.08.2008
Koiviston Auton liikennöimä kello 7.20 linja-autovuoro alkaa maanantaista 25. elokuuta alkaen liikennöidä Mäntsälän
rautatieasemalta jatkaen linja-autoaseman kautta Saarelle ja edelleen Kärkölään ja Lahteen.
Vuoro lähtee Mäntsälän rautatieasemalta junan saavuttua klo 07:20 ja jatkaa Mäntsälän linja-autoasemalle, jossa ollaan
kello 7.25 . Linja-autoasemalta ajetaan vuoron entisen linjareitin mukaisesti Saarelle, Kärkölään ja Lahteen . Saaren
opiskelijat pääsevät kulkemaan vuorolla rautatieasemalta koulun pysäkille.
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Junan mahdollisissa myöhästymistapauksissa vuoron mahdollisuudet odottaa junan saapumista ovat rajalliset (n. 5
minuuttia), koska samalla vuorolla matkustavien Kärkölän ja Hollolan koululaisten tulee ehtiä kouluun ajoissa.
Pyrimme kuitenkin hoitamaan tämän yhteyden Saarelle mahdollisimman joustavasti ja hyvin, kerrotaan Koiviston
Autosta. Käyttäjämääriä seurataan syksyn aikana rautatieasemalta nousijoiden osalta. Aamun linja-auto Saarelle
liikennöi maanantaista perjantaihin.

Heinäkuussa Mäntsälän väestö lisääntyi lähes sadalla
26.08.2008
Väestö kasvoi heinäkuussa Mäntsälässä rutkasti. Mäntsäläläisiä on nyt 19312. Tulomuuttoa heinäkuussa oli 142 ihmisen
verran ja Mäntsälästä muutti pois ainoastaan 60 henkilöä. Syntyneitä oli 22 ja kuolleita kahdeksan. Väestönlisäystä on
kertynyt 332 hengen verran alkuvuodesta. Vuosi sitten heinäkuussa Mäntsälässä asui 18877 ihmistä.
Ikärakenne Mäntsälässä on nuorta. Vuoden 2007 tilaston perusteella ikärakenne prosentteina näyttää seuraavalta:
0 – 14 vuotiaat 22,6 %
15 – 24 vuotiaat 10,1 %
25 – 44 vuotiaat 26,6 %
45 - 64 vuotiaat 27,6 %
65 ja yli 13,1 %.

TOKMANNI JA NUORET TYÖNTEKIJÄT
28.08.2008
Tokmanni-konsernin koulutuspäällikkö Päivi Ohvo kertoo Tokmannista työnantajana keskiviikkona 3. syyskuuta 2008
kello 12.30 – 13.30 Työvoimatoimiston tiloissa Mäntsälässä. Ohvo esittelee Tokmannin tarjoamia työmahdollisuuksia
eritoten nuoria työnhakijoita ajatellen.
Tokmanni-konsernin varastotoiminnot alkoivat Mäntsälässä huhtikuussa 2008 ja elokuun alussa koko pääkonttori
muutti Mäntsälän Kapuliin. Mäntsälän logistiikka- ja hallintokeskus on suurin Suomessa yhdellä kertaa kaupan
tarpeeseen rakennettu logistiikkakiinteistö. rakennuksen pinta-ala on nyt ensimmäisessä rakennusvaiheessa 74 400 m2,
joista toimistotilojen osuus on 6200 m2 ja varastojen 68200 m2.
Lisätietoja: Keski-Uudenmaan työvoimatoimisto/Mäntsälä.

BREAKDANCE JA DISCO HIP HOP VIREUKSESSA MÄNTSÄLÄSSÄ
31.08.2008
Vireuksen syksy tuo tanssit Mäntsälään ja odottaville mammaliikunnan
Vireuksen uudet tilat ovat nyt käytössä. Uudet Precorin perinteiset kuntosalilaitteet täydentävät HUR-älysalia.
Vireuksessa on nyt tilava ja monipuolinen harjoittelusali, josta jokainen löytää varmasti jotakin itselle sopivaa.
Vireuksen fysioterapeutit ja oma-ohjaajat auttavat uusien ideoiden löytämisessä.
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Tänä syksynä Vireus aloittaa ryhmäliikunnan erityistarjonnalla. Kaikki ryhmät ovat kurssiluonteisia ja niiden tarjonta
perustuu erilaisuuteen. -Meillä alkaa lapsille ja nuorille yhteistyössä Järvenpääläisen tanssikoulun kanssa lasten ja
nuorten tanssit. Pojille löytyy erikseen SM- tason Breikkaajan opettamana HipHop -Breakdance. Tytöille vastaavasti
alkaa Disco -HipHop kurssit. Lisäksi Vireuksessa alkaa Mammatraining ja Senioritraining, joissa yhdistyvät nykytrendit
huomioiden myös ryhmien erityistarpeet, kertoo syksyn tarjonnasta Heli Kallio. Perinteistäkin on hieman luvassa MPPilateksen muodossa sekä omille jäsenille suunnatuissa maksuttomissa ryhmissä. – Ja Vireuksen tämän syksyn yksi
huippujuttu on varmasti juoksukoulu. Vireuksen juoksukoulun ohjaajana toimii oikeutetusti Wilson Kirwa. Wilson
aloittaa erillisenä kurssina myös Wilson Kenia ohjelman, jossa hauskuutta ja tehoa löytyy jokaiselle.
Vireuksessa vietetään avoimia ovia 1-3.syyskuuta, jolloin voi tulla hakemaan urheilijoilta vinkkejä harjoitteluun.
Tavattavissa keihäänheittäjä Päivi Alafrantti, fitnessurheilija Marjo Krishi ja juoksija Wilson Kirwa.

KULTAA MÄNTSÄLÄÄN
15.09.2008
Markku Niinimäki heitti maailmanennätystuloksen
KULTAA MÄNTSÄLÄÄN
Keihäänheittäjä Markku Niinimäki heitti Pekingin paraolympialaisissa perjantaina kultamitaliheiton, joka samalla oli
maailmanennätystulos. Niinimäen heitto kantoi peräti 29,33 metriä. Voittotulos syntyi Niinimäen viimeisellä heitolla.
Tiistaina 16. päivänä syyskuuta on vuorossa Niinimäellä kuula.
Mäntsälän kunnantalolla on juhlaliputus 15.9.2008 Markku Niinimäen kunniaksi. MYK onnittelee!

Perjantaina kultaa ja tiistaina hopeaa!
16.09.2008
Markku Niinimäki heitti maailmanennätystuloksen
KULTAA ja HOPEAA MÄNTSÄLÄÄN
Keihäänheittäjä Markku Niinimäki heitti Pekingin paralympialaisissa perjantaina kultamitaliheiton, joka samalla oli
maailmanennätystulos. Niinimäen heitto kantoi peräti 29,33 metriä. Voittotulos syntyi Niinimäen viimeisellä heitolla.
Tiistaina 16. päivänä syyskuuta oli vuorossa Niinimäellä kuula - ja hienosti hopeaa!
Mäntsälän kunnantalolla oli juhlaliputus 15.9.2008 Markku Niinimäen kunniaksi. MYK onnittelee molemmista
suorituksista.
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Carrier-yhtymään kuuluva Suomen Kylmätalo aloitti Mäntsälässä
20.09.2008
Suomen Kylmätalo Oy pääsi sijoittautumaan uusiin ajanmukaisiin tiloihin kun Heikki Martikaisen rakennuttama
toimistorakennus ja erillinen varastorakennus valmistuivat Mäntsälän Porttiin heinäkuussa. Suomen Kylmätalo kuulu
kansainväliseen Carrier-konserniin ja työllistää Mäntsälässä yli 50 ihmistä. Toimistossa henkilökunnasta työskentelee
noin puolet. Näin suurien toimistorakennusten valmistuminen Mäntsälässä onkin ollut aiemmin harvinaista.
Kiinteistössä on yhteensä 1824 neliötä ja sen arkkitehtina on toiminut Erkki Karjalainen. Rakennusliike V. Mättölä hoiti
urakoinnin. Heikki Martikaisella on vielä kiinteistössä vapaana 260 neliön liiketila, joka voidaan vuokrata.

VOX Varasta esiintyy kirkossa
23.09.2008
Laulukvartetti VOX esiintyy keskiviikkona 1. päivänä lokakuuta Mäntsälän kirkossa. Neljä solistisen
laulajankoulutuksen saanutta huippuosaajaa saapuu ystävyyskunnastamme Varasta Mäntsälään. Tämä ruotsalainen
kvartetti esiintyy Suomen vierailullaan myös pohjoismaisilla musiikkifestivaaleilla Helsingissä, josta he jatkavat
kiertueelleen Itävallan Salzburgiin.
Lauluyhtye VOX on luonut Ruotsissa uudenlaisen musikaalisen ilmaisun. VOX:n laulu soi runoutta ja herkkyyttä
luoden uutta dramatiikkaan. He laulavat upeasti ja laajasti nykymusiikin ohjelmistoa.

Mäntsälän väestönkasvun hurja kiri
24.09.2008
Juuri valmistuneiden väestötilastojen mukaan Mäntsälän väestö kasvaa tänä vuonna ennätysvauhtia. Elokuun lopun
tilastot kertovat, että Mäntsälän väestö on tähän mennessä kasvanut jo enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.
Väestönlisäystä tänä vuonna on 356 henkilöä ja se on 1,9 % viime vuodenvaihteen väestömäärästä.
Mäntsälä yltää ainoana Kuuma-kunnista yli prosentin vuotuiseen väestönkasvuun, muiden väestönkasvun ollessa
kaikkien 0,5 - 0,9 prosenttia.
Tämän vuoden väestönkasvu enteilee siis jo yli 2 %:n vuotuista väestönkasvua Mäntsälässä. Toisaalta väestönkasvun
tiedetään hidastuvan vuoden loppua kohti.

Mäntsälän kunta hakee Kuumailmapalloilun vuoden 2009 SM-kilpailuja
25.09.2008
Mäntsälän kunta on jättänyt Suomen Ilmailuliitolle hakemuksen Kuumailmapalloilun SM-kilpailuista. SM-kilpailut
toteutetaan yleensä heinä-elokuun vaihteessa ja kunta on varannut alueeksi urheilupuiston kentät Moniksen vierestä.
Lentoalueena on tarkoitus käyttää Mäntsälän pohjoista taivasta.
SM-tason kilpailuihin osallistuu yleensä 10-20 palloilijaa, kertoo Suomen Ilmailuliiton Ilmapallotoimikunnan
puheenjohtaja Esa Pakarinen. - Mikäli kilpailut saadaan Mäntsälään, katetaan kulut lähinnä osallistumismaksuilla.
Vaikka kilpailijoita on vähän, uskomme tämän näyttävän lajin keräävän mukavasti katsojia, toteaa kunnanjohtaja Esko
Kairesalo. Mäntsälän kunta käy tarkempia keskusteluja kilpailusta Ilmailuliiton edustajien kanssa lokakuun alkupuolella.
”Kuumailmapallofestivaalit – Mäntsälä Suomen kuumailmapallokeskus” –idea voitti Mäntsälän kunnan julistaman
ideakilpailun. Idean isänä on Kari Kiviaura. Kunnanhallitus antoi idean toteutuksen Mäntsälän Yrityskehityksen
tehtäväksi.
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Kultamitalisti Markku Niinimäelle järjestetään kansalaisjuhla Mäntsälässä
16.10.2008
03.10.2008
Paralympialaisten keihäänheiton kultamitalinvoittaja ja kuulantyönnön hopeamitalisti, mäntsäläläinen Markku
Niinimäki palkitaan kansalaisjuhlassa Mäntsälän Monitoimitalolla torstaina 16.10.08 kello 18.00.
Virallinen ohjelma alkaa kello 18.00, mutta jo ennen sitä on yleisöllä reilun tunnin ajan mahdollisuus kokeilla
keihäänheittoa pyörätuolista urheilupuiston kentällä. Keihäänheittoa ovat ohjaamassa Markku Niinimäki ja
mäntsäläläinen Osku Kuutamo Apuvälinekeskuksesta. Hän tuo heittotuoleja ja lasten turbokeihäitä heittopaikalle.
Mäntsälän kunta palkitsee Markku Niinimäen juhlassa. Lahja paljastetaan vasta tuolloin. Niinimäen kansalaisjuhlaa
valmistelee toimikunta. Ohjelmassa on puheiden lisäksi musiikkia, yllätysesiintyjä ja tilaisuuden lopuksi
mitalikakkukahvit kaikille vieraille Sport Net kahviossa. Kahvin aikana myös yksityiset kansalaiset ja yhteisöt voivat
muistaa Niinimäkeä.
Mahdollisimman monen toivotaan tulevan Monitoimitalolle jalkaisin, jotta liikenneruuhkalta vältytään. Alueella toimii
toki myös liikenteenohjaus. Pyörätuolilla saapuville on sisäänkäynti Moniksen länsisivulta, jalkapallokentän puolelta.
Sisäänkäynti on sama kuin Mäntsälän messuilla elokuussa.

Juustoportissa kattopalo
06.10.2008
Juustoportin katto kärähti tuleen maanantaina. Palossa ei kukaan loukkaantunut. Kiinteistössä tehtiin kattoremonttia.
Palo saatiin sammumaan nopeasti. Paikalla oli useita sammutusyksiköitä. Vahinkojen määrää ei vielä tiedetä.

JUUSTOPORTILLA MÄNTSÄLÄSSÄ TULIPALO – LIIKEPAIKKA
AVATAAN VIIKONLOPUKSI
07.10.2008
Station Juustoportilla Mäntsälässä tapahtui tulipalo, joka tuhosi osan kiinteistön kattorakennelmista. Tuli sai alkunsa
kiinteistöyhtiön suorittamasta katon saneeraushankkeesta. Rakennusliikkeen nopeasta alkusammutustyöstä sekä palo- ja
pelastuslaitoksen asiantuntevasta palotorjunnasta liikekiinteistössä ollut tulipalo saatiin nopeasti hallintaan. Palon
vahingot kohdistuivat kiinteistössä olleen juustomyymälän ja kahvila-ravintolan keittiön osiin. Liikekiinteistön
evakuointi suoritettiin pelastussuunnitelman mukaisesti ja henkilövahingoilta vältyttiin. Tulipalon sattuessa
liikepaikassa oli noin 30 asiakasta.
Juustoportti avataan viikonlopuksi
Juustoportilla tehdään valmistelevia töitä liikepaikan uudelleen avaamiseksi. Liike aukaistaan asiakkaille
perjantaipäivän 10.10.2008 aikana. Kahvilapalvelut monipuolistuvat, koska tulipalosta johtuen keittiömme on
toistaiseksi suljettu. Myymälävalikoimaa joudumme hieman supistamaan, mutta kaikki Juustoportin tuotteet pyrimme
pitämään valikoimissa mahdollisimman laajasti.
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DHL luopuu logistiikkakeskuksen rakentamisesta Mäntsälään
09.10.2008
DHL Exel Supply Chain (Finland) Oy on päättänyt toistaiseksi luopua suunnittelemastaan logistiikkakeskuksen
rakentamisesta. Noin 28 000 neliön keskusta suunniteltiin Mäntsälän Kapuliin. DHL:n tämänhetkisissä suunnitelmissa
ei ole vastaavaa rakennushanketta myöskään muualla Suomessa . – Jos logistiikkakeskuksen rakentaminen olisi nyt
alkanut, rakennus olisi kohonnut Mäntsälään Kapulin alueelle sen erinomaisten liikenneyhteyksien ansiosta. Myös
Mäntsälän kunnan joustava suhtautuminen on tekijä, joka vaikuttaa jatkossakin positiivisesti sijoittumispäätöksiä
tehdessämme, toteaa DHL Exel Supply Chain (Finland) Oy:n toimitusjohtaja Krister Lång.
Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo harmittelee hankkeen kaatumista, mutta odottaa DHL:lle varatun alueen
täyttyvän nopeasti. - Kapulin vahvuus perustuu 7 hehtaarin valmiiksi louhittuun kalliopohjaan. Voimme käynnistää
uusia hankkeita ripeästi. Alueella on vahva kaava ja rakentamaan pääsee heti, painottaa Kairesalo.
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Esko Kairesalo, p. 019-6890200, e-mail: esko.kairesalo@mantsala.fi
DHL Exel Supply Chain (Finland) Oy tuottaa asiakaskohtaisia toimitusketjuratkaisuja. Yrityksellä on
logistiikkakeskuksia ja palveluvarastoja 6 paikkakunnalla ympäri Suomen.

Torstaina juhlitaan Niinimäkeä
14.10.2008
Torstaina kahvikupit kilisevät ja kultamitalikakku käy kaupaksi kun mäntsäläläiset juhlivat Markku Niinimäen kultaa ja
hopeaa Moniksella.
Niinimäen juhlan virallinen osuus alkaa kello 18, mutta jo 16.45 alkaen Urheilukentällä voi kokeilla keihäänheittoa
tuolista. Heittoa ohjaavat Markku Niinimäen lisäksi Osku Kuutamo ja Harri Bister.
Pääjuhlassa on kaksi virallista, mutta tiivistä puhetta. Itse ohjelma on yllätys. Järjestelytoimikunnan mukaan ohjelma
koostuu musiikista, laulusta ja tanssista. Huipennus on kultamitalistin palkitseminen. Miten Mäntsälän kunta muistaa
Markkua, selviää juhlassa.
Tilaisuudessa on liikenteenohjaus, mutta mahdollisimman monen toivotaan saapuvan jalan tai pyörällä juhlaan.
Järjestelytoimikuntaan ovat kuuluneet Anna Helin, Tiina Laine, Sirkku Mäkelä, Mikko Salmela, Harri Bister, Teuvo
Heikkilä, Arja Aalto ja puheenjohtajana Jyrki Teeriaho.

Mäntsälän pienyritysten kehittämishankkeesta ilmestyi kirja
14.10.2008
Pienyritysten kehittämishankkeesta Mäntsälässä on ilmestynyt kirja. Kirjoittajina ovat Minna Janhonen ja Heikki
Laitinen. Kirja ilmestyy Työympäristötutkimuksen raporttisarjassa numerolla 33. Kirjaa myy Työterveyslaitoksen TTLkirjakauppa hintaan 17 euroa.
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Kari Kiviauran idea Mäntsälä Suomen kuumailmapallokeskukseksi palkittiin
15.10.2008
Mäntsälän kunnanvaltuuston kokous alkoi maanantaina 15. syyskuuta iloisissa merkeissä. Istunnon aluksi
mäntsäläläinen Kari Kiviaura palkittiin 1000 euron lahjakortilla ja kukin ideastaan
”Kuumailmapallofestivaalit – Mäntsälä Suomen kuumailmapallokeskus”. Palkinnon ojensivat kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Jarmo Keskinen ja kunnanjohtaja Esko Kairesalo.
Kunnanhallitus oli valinnut kuumailmapallo festivaalit ja –keskus ajatuksen ideakilpailun voittajaksi. Kiviauran ehdotus
täytti kilpailun tavoitteet erinomaisesti. Se on raikas, uusi ja erilainen, todetaan perusteluissa.
Kuumailmapallotapahtumat ovat näyttäviä ja saavat ihmiset hyvälle mielelle ja kuumailmapallot kuuluvat jo
nykyisellään Mäntsälän kuntakuvaan, koska Kirkonmäki – Moniksen kenttä on alan harrastajien suosima lähtöpaikka.
Lisäksi Kuumailmapallot sopivat Kuuma –puheenjohtajakunnalle erinomaisesti.
Kari Kiviaura oli iloinen palkinnostaan ja kertoi nähneensä Uudessa Meksikossa kymmenisen vuotta sitten
kuumailmapallotapahtuman. Idea on jäänyt muhimaan ja Mäntsälän taivaalla näkyvät kuumailmapallot ovat
kypsyttäneet ajatusta edelleen.

Poikkitien yritysalueen laajentamista suunnitellaan Kehä V:n varrella
15.10.2008
Mäntsälän kunta on ostanut noin 15 hehtaaria lisämaata Poikkitien yritysalueen naapurista. Poikkitien nykyinen
yritysalue Kehä V:n varrella laajenee nyt länteen. Alueella on voimassa osayleiskaava, jossa maa-alue on pääosin
määritelty teollisuus- ja varastoalueeksi. Alueen tarkempi suunnittelu on alkamassa.

TÄNÄÄN JUHLITAAN NIINIMÄKEÄ
16.10.2008
Illalla kahvikupit kilisevät ja kultamitalikakku käy kaupaksi kun mäntsäläläiset juhlivat Markku Niinimäen kultaa ja
hopeaa Moniksella.
Niinimäen juhlan virallinen osuus alkaa kello 18, mutta jo 16.45 alkaen Urheilukentällä voi kokeilla keihäänheittoa
tuolista. Heittoa ohjaavat Markku Niinimäen lisäksi Osku Kuutamo ja Harri Bister.
Pääjuhlassa on kaksi virallista, mutta tiivistä puhetta. Itse ohjelma on yllätys. Järjestelytoimikunnan mukaan ohjelma
koostuu musiikista, laulusta ja tanssista. Huipennus on kultamitalistin palkitseminen. Miten Mäntsälän kunta muistaa
Markkua, selviää juhlassa.
Tilaisuudessa on liikenteenohjaus, mutta mahdollisimman monen toivotaan saapuvan jalan tai pyörällä juhlaan.
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Toimistohotellia toivotaan Mäntsälään
03.11.2008
Mäntsälän Yrityskehitys selvittää kuinka kiinnostuneita yrittäjät ovat toimimaan toimistohotellissa. - Meille MYKkiin
on tullut toiveita toimistohotellista. Usein tilakysymykset ovat pulmana, kun yritys pohtii laajentumista ja sen
ensimmäisen työntekijän palkkaamista, kertoo toimitusjohtaja Pekka Tikka MYK:stä. – Kuinka laajaa kiinnostus on,
emme vielä tiedä. Siksi järjestämme kaikille avoimen tapahtuman tiistaina 18. marraskuuta. Tällöin toivoakseni
kuulemme yrittäjien sekä sijoittajien toiveita ja mielipiteitä. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä mitään sitoumuksia
ja toivomme myös uusien yritysten saapuvan toimistohotellipalaveriin. Varsinainen tapahtumapaikka ilmoitetaan
myöhemmin kun tiedämme ilmoittautuneiden määrän, toteaa Tikka.
Toimistohotellipalaveriin voi ilmoittautua projektipäällikkö Teuvo Mäkelälle, jonka tavoittaa numerosta 044 5211 675
tai mailaten teuvo.makela@mantsalanyrityskehitys.fi

Varan rehtorit tutustuivat Tokmanniin
07.11.2008
Mäntsälän ruotsalaisen ystävyyskunnan Varan neljä rehtoria tutustuivat oppimismenetelmiin Mäntsälässä neljän päivän
ajan. Yritysvierailulle oli varattu tiistaiaamupäivä. Rehtorit tutustuivat upouuteen Tokmannin logistiikkakeskukseen.
Varaston koko ja pääkonttorin tyylikkyys herättivät varauksettoman ihastuksen.
Tokmannin esittelystä vastasi johdon sihteeri Marjut Aaltonen ja yritysvierailun luotsasi Jyrki Teeriaho MYK:stä.
Rehtorit kuulivat muun muassa, että kielitaitoa tarvitaan kovasti ostotehtävissä. Tärkeimpinä kielinä suomen lisäksi ovat
Tokmannilla englanti, saksa ja ruotsi. Saksaa tarvitaan, koska monet tekstiiliagentuurit toimivat Liittotasavallassa.
Varan rehtorit kiittivät hyvää ohjelmaa ja erinomaista aikataulussa pysymistä. Varalaisten ohjelman suunnitteli rehtori
Lasse Herrala Riihenmäen koulusta.

Raksapörssi on Mäntsälässä kehitetty palvelu
09.11.2008
Raksapörssi palvelu avautui rakentajille
Uudesta raksapörssi –internetpalvelusta löytyvät muurarit, putkimiehet kuin muutkin rakennus- ja remonttialan
ammattilaiset. He ovat valmiina tekemään pienen tai suuren remontin. Raksapörssin kautta myös yritykset voivat hakea
ammattimaista työvoimaa rakennusyritysten palvelukseen.
Raksapörssi on mäntsäläläisen InnoAreena Oy:n kehittämä palvelu, joka avautuu 16. syyskuuta 2008 osoitteessa
www.raksaporssi.fi.
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Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa ilmaiseksi Raksapörssissä työkohteistaan ja kaikista pienistäkin
remonttiaputarpeistaan. Ilmoittaminen tuo automaattisesti myös kilpailuttamisen mikä säästää remonttikustannuksissa.
Työsuorituksia voi myös arvostella mistä tulevat käyttäjät hyötyvät lukiessaan arviota ammattilaisista.
Rakennusalan yritykset ja yksittäiset ammattilaiset löytävät avoimet kohteet keskitetysti ja voivat valita kiinnostavat
kohteet. Yritykset voivat myös hyödyntää Raksapörssin varamiespalvelua ja saavat halutessaan tarjouksia
rakennusmateriaaleista ja alan palveluista.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PALKITSI 15 000 EUROLLA MARKKU NIINIMÄEN
16.11.2008
MÄNTSÄLÄN KUNTA PALKITSI 15 000 EUROLLA MARKKU NIINIMÄEN JA NIMESI KADUN MARKKU
NIINIMÄEN RAITIKSI
Kultamitalisti Markku Niinimäki palkittiin torstaina kansalaisjuhlassa Mäntsälässä. Kunnan kultamitalistille ojennettiin
15 000 euron arvoinen lahjashekki. Niinimäen kunniaksi nimettiin myös katu. Entinen Urheiluraitti vaihtoi nimensä
Markku Niinimäen raitiksi.
Juhlassa oli väkeä noin 350 henkeä. Kunnan lahjashekin luovuttivat valtuuston puheenjohtaja Jarmo Keskinen,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuire Mikkonen ja kunnanjohtaja Esko Kairesalo. Juhlapuheen Niinimäelle pitivät
Jarmo Keskinen ja Paralympiakomitean hallituksen jäsen Vesa Sydänmaa.
Ohjelma alkoi Porilaisten marssilla, jonka aikana Niinimäki saapui punaista mattoa pitkin ja valokiilojen saattelemana
juhlalavalle. Sanna-Kaisa Sundström lauloi Markulle kolme laulua; Sankarit, We are the Champions ja Simply The Best.
Mäntsälän voimistelijoiden ryhmä Vinkarit esitti tanssin nimeltä Hero. Virallinen osuus päättyi Kellokosken WPK:n
puhaltamaan Täällä Pohjantähden alla – kappaleeseen.
Niinimäkeä arvostetaan Mäntsälässä
Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Keskinen luonnehti Markku Niinimäkeä aina positiiviseksi ihmiseksi, joka on iloinen
ja aktiivinen mäntsäläläinen. Hänet on ollut helppo ottaa kunnan omaksi pojaksi. Niinimäki toimii kaikissa töissään
aktiivisesti, totesi Keskinen.
Paralympiakomitean hallituksen jäsen Vesa Sydänmaa tuntee Niinimäen vuosien takaa. Hymyilevässä Niinimäessä
löytyy myös särmää, joka tulee kilpailutilanteissa esille. Rehti ja kova urheilija, totesi Sydänmaa urheilutoveristaan.
Sydänmaa kiitti myös Mäntsälän kuntaa vammaisurheilun muistamisesta.
Yleisöä pitkä jono Markun ympärillä
Tilaisuus päättyi mitalikahveihin, jonka aikana Niinimäki otti myös yksityisten ihmisten onnitteluja vastaan.
Onnittelujonon purkautuminen kesti tunnin, jonka jälkeen päivän sankarikin perheineen pääsi nauttimaan mitalikahvista
ja kakusta.

Kuumailmapalloilijat kokoontuvat Mäntsälässä lauantaina 15. marraskuuta 08
18.11.2008
Lauantaina 15. marraskuuta kuumailmapalloilijat kokoontuvat Mäntsälän kunnan valtuustosaliin pitämään
syysseminaariaan. Syyssäistä johtuen tapahtumaan ei kuitenkaan saavuta pallolla vaan tavallisempia kulkuvälineitä
käyttäen. Tapahtuma on tarkoitettu Ilmailuliiton jäsenille.
Syystapaamisessa puhuu saksalainen Tomas Horan kaasupalloilusta, joka on tekemässä tuloaan Suomeen. Horan on
kouluttanut maamme ensimmäiset kaasupallolentäjät. Hän on myös tunnettu ja kokenut kuumailmapalloilun ”Gordon
Bennet” –pilotti.
Kuumailmapalloilijoiden syysseminaarin avaa Mäntsälän kunnan puolesta markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho
MYK:stä. Hän kertoo miten saatiin Kuumailmapallon SM-kilpailut Mäntsälään ja kilpailun hakemisen taustat.
Kuumailmapallon SM-kilpailut 2009 lennetään Mäntsälässä 5.8.-9.8.2009.

134

Vahamuotoiltu avaruusseikkailu Bobb Hale ja Musta Ruhtinas on muovailtu ja
rakennettu Mäntsälässä
18.11.2008
Mäntsälän Liljendalin teollisuusalueella on kuvattu kesän aikana Bobb Hale ja Musta Ruhtinas avaruusseikkailu.
Kuvanveistäjä Jyrki Korhosen omistamalla tontille valmistui Minerallus –planeetan avaruusmaisemalavaste, jonne
Korhonen muovasi Jukka Forsténin kanssa tarinan hahmot. Avaruusalusten rungot tilattiin puusepältä ja Forstén ja
Korhonen viimeistelivät alukset haluamansa näköiseksi.
Bobb Hale ja Musta Ruhtinas –näyttely avautuu Sarjakuvakeskuksen Galleriassa tiistaina 25. marraskuuta. Näyttelyssä
on esillä vahahahmoja, pienoismalleja sekä tulosteita itse sarjakuvakirjan lisäksi. Galleria on Helsingin Kalliossa
osoitteessa Kolmas Linja 17.
- Olemme tehneet kirjaa tietoisen kiireettömästi ilman tiukkoja aikatauluja. Tärkeintä on ollut, että tekeminen on ollut
kivaa. Toivomme, että kirjamme innostaa luovaan puuhailuun ja tuottaa yhdessä tekemisen kautta samaa iloa, mitä
olemme kokeneet kirjaa tehdessämme, toteavat Korhonen ja Forstén uudesta albumistaan.

Mäntsälässä joulunavaus 29. marraskuuta
19.11.2008
Mäntsälän joulu avataan lauantaina 29. marraskuuta. Tilaisuus alkaa kello 10.00 torilla Keskuskadulla. Muutaman
puheen jälkeen paikalla vierailee varmaankin joulupukki.

Väestönlisäys tuli vauvoista
21.11.2008
Mäntsälän väestön nettolisäys oli lokakuussa kaksikymmentä. Nyt asukasluku Mäntsälässä on 19351.
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Tulomuuttoa oli 77 ja poismuuttoa 70 henkilön verran. Maahanmuuttajia tuli kaksi, mäntsäläläisiä kuoli 9 ja syntyneitä
oli tasan kaksikymmentä. Väestömäärän kasvuprosentti on kaksi. Vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna
asukaslukumme on kasvanut peräti 447 ihmisellä.

Kolmekymmentä kuumailmapallon harrastajaa kokoontui Mäntsälässä
22.11.2008
Suomen kuumailmapalloilijat kokoontuivat Mäntsälässä lauantaina 15. marraskuuta. Paikalla oli noin kolmekymmentä
alan harrastajaa. Seminaarissa käsiteltiin loggereiden eli paikannuslaitteiden tuloa kuumailmapallolentokilpailuihin,
kuultiin Amerikan kokemuksia ja saksalainen Tomas Hora kertoi kaasupalloilusta. Lopuksi palkittiin vuoden
ansiotekoja ja valittiin vuoden 2009 ilmapallojaoston toimijat.
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut saatiin Mäntsälään hämmästyttävän nopeasti
Tilaisuuden avasi Mäntsälän kunnan puolesta markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Hän kertoi kuulijoille miten
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut saatiin Mäntsälään.
- Kuumailmapallolennon SM-kilpailut Mäntsälässä on saanut alkunsa Mäntsälän kunnanhallituksen julistamasta
ideakilpailusta. Mäntsälään etsittiin tapahtumaa, joka toisi iloista mieltä paikkakuntalaisille ja saisi näkyvyyttä
valtakunnallisesti. Ideakilpailuun saapui 35 työtä, joista parhaimmaksi valittiin Kari Kiviauran ehdotus
Kuumailmapallofestivaalit – Mäntsälä Suomen kuumailmapalloilun keskus, kertoi Teeriaho.
- Kunnanhallitus nimesi minut selvittämään tapahtuman jatkoa. Menin www.pallo.net sivuille ja kirjoitin hankkeemme
taustasta. Varsin nopeasti ja useammalta taholta yhteyshenkilöksi nimettiin Esa Pakarinen. Tuolloin oli otollinen aika
hakea Kuumailmapallolennon SM-kilpailuja. Hakemus tehtiin ripeästi ja iloksemme Mäntsälä valittiinkin vuoden 2009
SM-kilpailuiden järjestäjäksi. Kunnanjohto tapasi Esa Pakarisen ja saimme arvokasta tietoa käytännön järjestelyistä.
Kilpailupaikka käytiin katsomassa eli ilmapalloilijoille tuttu Urheilukenttä ja sen vierellä oleva nurmikenttä, jonka
omistaa Mäntsälän Seurakunta.
Mäntsälässä on jo aloitettu käytännön työt. Työryhmä on nimetty Ryhmään kuuluu liikuntasihteeri Harri Bister,
museoamanuenssi Sirkku Mäkelä, paikkatietoinsinööri Marko Oikarinen, katupäällikkö Asko Määttänen ja
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Tarkoituksena on myös järjestää yleisötapahtumaa kilpailuiden yhteyteen. Iltatapahtuma järjestetään ilmeisesti
perjantai-iltana 7.8.09.
Kuva: Sanna Haakana.

Keskiviikkona 3. joulukuuta jaetaan Pihakilpailupalkinnot
01.12.2008
Keskiviikkona julkistetaan yritysten Pihakilpailun voittajat. Palkittuja tulee olemaan kaksi. Mäntsälän kunnan,
Mäntsälän Yrittäjien ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n järjestämässä kilpailussa kilpaillaan yritysalueiden- ja liiketila
sarjoissa.
Mäntsäläläiset yritykset eivät ilmoittaudu kisaan vaan tuomaristo kiertää yritysalueita vuoden aikana muutaman kerran
ja kiinnittää huomiota piha-alueiden yleiseen siisteyteen ja myös rakennusten ulkoasuun. Piha-alueiden ja rakennusten
kokonaisuutta arvioidaan eli miten istutukset, aidat, portit ja mahdollinen pihavalaistus sopivat ympäristöön. Palkinnon
tarkoituksena on kannustaa yrittäjiä ympäristökuvan parantamiseen ja vaalimiseen. Yritysten pihakilpailupalkinto
jaetaan Mäntsälässä nyt neljännen kerran. Pihakilpailupalkinnot jaetaan keskiviikkona 3. joulukuuta kello 14 Mäntsälän
kunnantalon valtuustosalissa.
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Kuvanveistäjä Jyrki Korhonen elää tuottoisaa aikaa
03.12.2008
Kuvanveistäjä Jyrki Korhosella aukeaa kahden viikon sisään peräti kaksi näyttelyä Helsingissä.
Mäntsälän Liljendalin teollisuusalueella työskentelevän kuvanveistäjä Jyrki Korhosen vahamuotoiltu avaruusseikkailu
Bobb Hale ja Musta Ruhtinas julkistettiin perjantaina 28. marraskuuta Sarjakuvakeskuksen Galleriassa Helsingissä.
Korhonen on tehnyt kirjan yhdessä graafikko Jukka Forstenin kanssa. Kuvaukset Korhonen ja Forsten tekivät
Mäntsälässä kesällä ja tarkkasilmäinen lukija voi havaita kuvissa Mäntsälän hiekkaa.
Tiistaina 9. joulukuuta Galleria Nunesissa avautuu Eila Leonoffin, Jyrki Korhosen ja Mi Kuopan näyttely Time &
Motions. Eila Leonoff työskentelee aviomiehensä Jyrki Korhosen kanssa myös Liljendalin alueella ja on työskentelyympäristöönsä tyytyväinen. – Odotan innolla ensi kesää kun pääsen työstämään uusia töitä marmoria, kertoo Eila
Leonoff. Time & Motions –näyttelyssä on esillä Korhoselta ja Leonoffilta graniittitöitä ja Mi Kuopalta pronssivalua.
Galleria Nunes on osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 17-A-a Helsingissä ja Sarjakuvakeskuksen Galleria sijaitsee
Kolmas Linja 17:ssä Helsingin Kalliossa.

Yritysten pihakilpailun voittivat Heikki Martikainen ja Kirsi Peltonen
03.12.2008
Vuotuinen yritysten pihakilpailu on ratkennut. Palkinnot jaettiin keskiviikkona 3. joulukuuta kunnan valtuustosalissa.
Voiton yritysaluesarjassa vei Heikki Martikainen ja liiketilasarjassa Kirsi Peltonen. Palkinnon myöntävät Mäntsälän
kunta, Mäntsälän Yrittäjät ry. ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
Heikki Martikaisen palkinnon perustana ripeys
Heikki Martikaisen rakentamassa ja omistuksessa olevassa kiinteistössä toimii Carrier yhtymään kuuluva Suomen
Kylmätalo. Tuomaristo kiitti tätä Mustamäentie 42:n eli Prinvestin kulman kiinteistön pihasuunnitelman toteutuksen
ripeyttä. Heikki Martikainen toteutti pihaistutukset suunnitelman mukaisesti ja heti rakennuksen valmistuttua. Puut,
pensaat ja kivetykset laitettiin jo kesällä valmiiksi. Näin tiloissa toimiva yritys on päässyt heti siistiin ympäristöön, joka
osaltaan luo hyvää yrityskuvaa.
Kirsi Peltosen Kahvila Elle elää vuodenaikojen mukaan
Mäntsälän ydinkeskustassa toimiva Ravintola ja juhlapalvelu Elle on hyödyntänyt perheessä olevaa kiviasiantuntemusta.
- Kahvilan ulkoterassi on viehättävä ja sopii Mäntsälän kivi-imagoon erinomaisesti. Terassin toteutukseen on ”pistetty
ajatusta”. Kauden kukkia hyväksikäyttäen Kirsi Peltonen on saanut terassinsa elämään vuodenaikojen mukaan joten
terassi elävöittää Mäntsälän katukuvaa positiivisesti, toteaa tuomaristo.
Palkitut löytyivät helposti, mutta parannettavaakin on paljon
Tuomaristolla ei ollut vaikeuksia löytää voittajia. He erottuivat heti edukseen. Yritysalueiden kiertäminen aiheutti
tuomaristossa myös huolta; liian monien kiinteistöjen ulkoalueiden hoito on Mäntsälässä retuperällä. Tuomaristo ei
kuitenkaan jaa kehotuksia tai ojenna ”sitruunaa” kenellekään vaan esittää toivomuksen yrittäjille, piha-alueiden
siistimisistä ja toteutuksista jos suunnitelman mukaiset istutukset ovat kokonaan jääneet tekemättä.
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Tuomaristoon kuuluivat Mäntsälän kunnasta kaavoitusjohtaja Lauri Pouru ja vihersuunnittelija Arja Aalto, Mäntsälän
yrittäjistä toimitusjohtaja Pentti Sorkio sekä Mäntsälän Yrityskehityksestä markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Mäntsäläläiset yritykset eivät ilmoittaudu kisaan vaan tuomaristo kiertää yritysalueita vuoden aikana muutaman kerran
ja kiinnittää huomiota piha-alueiden yleiseen siisteyteen ja myös rakennusten ulkoasuun. Piha-alueiden ja rakennusten
kokonaisuutta arvioidaan eli miten istutukset, aidat, portit ja mahdollinen pihavalaistus sopivat ympäristöön. Palkinnon
tarkoituksena on kannustaa yrittäjiä ympäristökuvan parantamiseen ja vaalimiseen. Yritysten pihakilpailupalkinto
jaettiin Mäntsälässä nyt neljännen kerran.

Yritystoiminta kasvamaan ja kehittymään taantumasta huolimatta
04.12.2008
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää yhdessä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Forumin kanssa informaatioillan
liiketoiminnan kehittämisestä. Illassa kerrotaan myyntipainotteisesta ”Business Coaching” – valmennuksesta. Ohjelman
tarkoitus on tukea yritystoiminnan kasvua ja kehitystä taantumasta huolimatta.
Tilaisuus pidetään keskiviikkona 10.12.2008 klo 18-19.30 Mäntsälän Yrityksen tiloissa eli Mäntsälän Sähkön talossa
osoitteessa Sepäntie 3, Mäntsälä.

Toimistosihteeriksi 27 hakemusta
08.12.2008
Mäntsälän Yrityskehityksen toimistosihteerin paikkaa on hakenut 27 henkilöä. Haastatteluihin on kutsuttu kuusi ihmistä.
Valinta uudesta toimistosihteeristä pyritään tekemään ennen joulua.

KUUMAILMAPALLOLENNON SM 2009 MÄNTSÄLÄÄN
15.12.2008
Suomen Ilmailuliiton ilmapallotoimikunta on 29.9.2008 valinnut Mäntsälän kunnan vuoden 2009
Kuumailmapallolennon Suomenmestaruuskisojen järjestäjäksi.
Kilpailu toteutetaan Mäntsälän pohjoisella taivaalla 5.-9.8.2008. Lähtö ja maali ovat urheilupuistossa. Kuumailmapallot
kuuluvat jo nykyisellään olennaisena osana Mäntsälän kuntakuvaan. Urheilupuisto on suosittu ilmapalloilijoiden
lähtöalue. Mäntsälässä ollaan Ilmailuliiton päätöksestä iloisia; - Kuumapuheenjohtajakunnalle kuumailmapallot sopivat
kuin nenä päähän.
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Mäntsälän kunnalta kannanotto Philipsin tehtaan säilymiseen Mäntsälässä
21.01.2009
Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys ovat lähettäneet Philipsin johdolle kannanoton Philipsin tehtaan
säilyttämiseksi Mäntsälässä.
Kirjeessä Mäntsälän kunta oudoksuu kannattavan tehtaan mahdollista lopettamista. Kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys
ehdottavat Philipsin Senior Vice President Iaian Loganille myös tehtaan toiminnan kehittämistä ja kasvattamista
Mäntsälässä. Kunta voi osaltaan auttaa kehittämistyössä.
Kirjeen Mäntsälän kunnan puolesta ovat allekirjoittaneet kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Keskinen,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuire Mikkonen, kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Tikka.

ALEKSANTERI I:N MYYNNISSÄ MÄNTSÄLÄN POSTISSA
22.01.2009
Postimerkki Aleksanteri ensimmäisestä on myynnissä Mäntsälän postissa. Torstaina 22. tammikuuta ilmestynyt
postimerkkisarja muistelee Suomen autonomian aikoja eli aikaa kun Suomi siirrettiin Suomen sodan (1808-1809)
jälkeen Ruotsin vallan alta Venäjän autonomiseksi alueeksi.
Aleksanterin I:n lisäksi 80 sentin arvoisissa merkeissä on juhlallisesti kuvattuina G.M Sprengtporten, C.M. Mannerheim
ja G.M. Armfelt.
Aleksanteri-postimerkki on hauska mäntsäläläisille, koska muutaman vuoden tauon jälkeen vietämme jälleen huhtikuun
alussa Keisarin kalaaseja.
Ensipäivänkuoret käyvät kaupaksi
Mäntsälän posti on saanut myös kymmenen ensipäivän kuorta myyntiin. Ne ovat käyneet hyvin kaupaksi heti aamusta
lähtien.

Uusi Vianor näkyy moottoriteiltä
12.02.2009
Mäntsälän Vianor muutti Kruunun yritysalueelta Linnalaan ja sai muuton myötä loistavan näkyvyyden moottoritieltä.
Mäntsälän Vianorin Arto Kauppinen uskookin liikevaihdon kasvavan ja muun muassa raskaanliikenteen kuljettajien
huomaavan rengaspalvelut entistä paremmin. Jo nyt Mäntsälän Vianorin liikevaihdosta kuljetusliikkeiden osuus on
merkittävä.
Avajaiskahveja juotiin uusissa valoisissa tiloissa torstaina 12. helmikuuta. Muutto tehtiin viikoilla 6 ja 7. Uuden
rakennuksen on toteuttanut mäntsäläläinen Valvonta M.M Oy . Rakennus on suunniteltu nimenomaan Vianorin
toimintoihin. Henkilöautoille ja rekoille on omat tilansa ja kullekin sopivat nosto-ovet. Mäntsälän Yrityskehitys oli
mukana toimitilajärjestelyissä, jotka alkoivat tammikuussa 2008.

Mäntsälän kunta esittää VR:lle uutta aamujunaa Helsinkiin
20.02.2009
Mäntsälän kunta on kirjelmöinyt uuden aamuvuoron puolesta. VR Osakeyhtiölle on kunnasta lähtenyt kirje , jossa
esitetään IC 102 –junan pysähtymistä noin kello 7.15 Mäntsälässä.
Työmatkalaiset toivovat eniten aamu seitsemän ja puoli kahdeksan välillä Mäntsälästä lähtevää junaa. Nykyinen kello
6.39 koetaan liian aikaiseksi ja kello 7.39 lähtevä juna liian myöhäiseksi. Tästä on tullut kuntaan toiveita ja sama on
todettu myös aiemmissa matkustustutkimuksissa. Ratakapasiteetin riittämättömyys aamun ruuhkatunteina ymmärretään
toki Mäntsälän kunnassakin. Kunnan mielestä tehokkain ratkaisu olisi IC 102 -junan pysähtyminen Mäntsälässä. Junan
lähtöasema on Kouvola. Juna on ideaaliin aikaan Mäntsälässä ja IC-lisämaksusta huolimatta olisi selkeä parannus
junavuorotarjontaan.
Juna IC 102 lähtee nykyisin kello 6.20 Kouvolasta, Lahdesta 6.54 ja on Tikkurilassa 7.32, Pasilassa 7.41
ja saapuu Helsinkiin 7.48. Pysähtyminen Mäntsälässä lisäisi matka-aikaa vain hieman.
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Kirjelmän VR:lle ovat allekirjoittaneet Mäntsälän kunnan puolesta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anna Helin,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola, kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho
Mäntsälä junalipputyöryhmän puheenjohtajana.

Uudet mäntsäläläiset kampanja 2009 on sarjassaan kolmas
03.03.2009
Mäntsälään muuttaa noin 1400 uutta ihmistä vuodessa. Mäntsäläläiset yrittäjät ovat painottaneet, että uudet asukkaat
tulee tavoittaa nopeasti. Heidän ostotottumuksensa on ohjattava pikaisesti Mäntsälään ja vanha ostokäyttäytyminen
työssäkäyntipaikkakunnalla tai entisellä asuinpaikkakunnalla saatava muuttumaan.
MYK käynnistää sarjassaan kolmannen kampanjan huhtikuussa. Uusille mäntsäläläisille lähetetään kerran kuukaudessa
osoitteellinen suorapostitus Postituksen sisällön muodostavat kauppiaiden omat esitteet ja mahdolliset tarjoukset.
Informaatiopaketti uusille mäntsäläläisille sisältää saatekirjeen. Tyytyväisimpiä vuosien 2007 ja 2008 kampanjoihin
olivat yritykset, joilla oli selkeä tarjous, esimerkiksi etukuponki mainosmateriaalissaan. Sitä kautta saatiin selvä
havainto uusien mäntsäläläisten asioimisesta yrityksessä.
Kampanjan hinta on 189 euroa ja se sisältää 12 eri postitusta.

Kuumailmapallolennon Suomen mestaruuskilpailuihin ulkomaalaisia
palloilijoita
09.03.2009
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut lennetään Mäntsälän taivaalla 5.8.-9.8.2009. Kisaan voivat osallistua myös
ulkomaalaiset pallokunnat. Mäntsälän kilpailu esitellään Sveitsin Lausannessa 11. maaliskuuta. Suomen Ilmailuliiton
kuumailmapallotoimikunnan puheenjohtaja Esa Pakarinen kertoo Mäntsälän kilpailusta Kansainvälisen Ilmailuliiton
ilmapallokomission kokouksessa.
Ulkomaalaiset osallistujat nostavat pallokuntien määrää. Perinteisesti Suomen mestaruutta on tavoitellut reilut
kymmenen tiimiä. Nyt palloja voidaan nähdä Mäntsälässä jopa yli 20, uskoo Esa Pakarinen. Ulkomaalaiset osallistujat
eivät kilpaile Suomen mestaruudesta. Mäntsälässä järjestettävässä kilpailussa on kahdet tulokset: SM-tulokset ja
yhteistulokset.
Kilpailijoiden majoitustiloiksi on varattu Keudan ammattiopiston oppilasasunnot Saaren kylältä Mäntsälästä.
Kilpailukeskus toimii urheilupuistossa kuntakeskuksessa. Kilpailun toimisto sijoitetaan Mäntsälän seurakunnan tiloihin.
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut järjestävät Mäntsälän kunta ja Tuulen Viemää ry.
Kuva: Sanna Haakana.
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Taantuma siivittää Tako-projektia
13.03.2009
Mäntsälän Yrityskehityksessä käynnissä oleva Tako-projekti etenee vauhdilla. Nyt on siirrytty kenttävaiheeseen mikä
tarkoittaa yrityskäyntejä. Niitä ahkeroi Tako projektin päällikkö Teuvo Mäkelä MYK:stä. -Koulutus ja henkilöstön
osaamisen kehittäminen on pääsääntöisesti se, joka yrityksiä kiinnostaa. Siihen kauttamme on hyviä välineitä
räätälöitävissä ja nyt koulutus tulee myös edulliseksi, koska voimme hyödyntää TE-keskuksen tukia ja ESR-rahoitusta.
Myös muutamassa tapauksessa rekrytointi ja markkinointi on yritystapaamisissa noussut esiin, kertoo Teuvo Mäkelä.
Talouden taantuma siivittää osin projektiamme, koska nyt on hyvä aika henkilöstön valmennukselle, täsmentää Mäkelä.

Erik Herlevi Mäntsälästä vuoden kalastusopas 2009
31.03.2009
Vuoden 2009 kalastusoppaan arvonimen sai mäntsäläläinen kalastusopas Erik Herlevi. Hän on Suomen
kalastusopaskillan puheenjohtaja ja kehittänyt itäisen Suomenlahden kalastusta voimakkaasti eteenpäin.
Herlevillä on kolme päätoimialuetta, jotka ovat Rönnäs Pernajan lahdella, Haikkoon selkä Porvoossa sekä Kallahti
Helsingissä. Hänen yrityksensä Augur Kalastuspalvelu Oy tarjoaa myös monipuolisia oheispalveluja kalastajien
tarpeisiin.
- Järjestämme vapakalastusta turvallisilla pienveneillä huhtikuusta joulukuuhun. Saalistamme muun muassa taimenta,
kuhaa, haukea, ahventa ja madetta. Talvisiin jääretkiin kuuluvat lämpimät puvut, nuotio, kuuma keitto ja pilkintää.
Helmikuussa tulee mateitakin, kertoo vuoden kalastusopas Erik Herlevi.
Valinnan vuoden kalastusoppaasta teki Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry.

Yrittäjiksi aikoville infoilta
07.04.2009
Minustako yrittäjä?
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää infoillan yritystoiminnan
aloittamista suunnitteleville henkilöille. Ilta järjestetään keskiviikkona 22.huhtikuuta2009 klo 18.30-21.00 Mäntsälän
kunnantalolla. Aiheina ovat muun muassa: yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot,
verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset, rahoitus, starttiraha, yrittäjän työvoimapalvelut, yrittäjän työhyvinvointi ja
MYK:in yrittäjäpalvelut. Pääluennoitsijana on Harri Kari Porvoon Seudun Uusyrityskeskuksesta. Muut asiantuntijat
ovat Jarmo Valtonen Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinokeskuksesta, Monica Sulopuisto Mäntsälän kunnan
työterveyshuollosta, Eero Kokko Mäntsälän Yrittäjistä ja Jyrki Teeriaho MYK:stä.
Tilaisuus on maksuton.

Minustako yrittäjä? ke 22.4.2009 klo 18.30-21.00
07.04.2009
Informaatiotilaisuus yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
ke 22.4.2009 klo 18.30-20.30
Mäntsälän kunnantalo, kokoustila 1-2, 2.krs
Aiheet: yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot, verotus, viranomaisyhteydet,
vakuutukset, rahoitus, starttiraha, yrittäjän työvoimapalvelut, yrittäjän työhyvinvointi ja MYK:in yrittäjäpalvelut
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.

ENNÄTYSOSANOTTO MINUSTAKO YRITTÄJÄ ILLASSA
23.04.2009
Keskiviikkona pidetyssä Minustako Yrittäjä –koulutustilaisuuteen saapui peräti 25 innokasta yrityksen perustamista
harkitsevaa mäntsäläläistä. Mäntsälän Yrityskehitys on järjestänyt vastaavia tilaisuuksia noin kahdesti vuodessa.
Kevään tilaisuus oli ennätys. Yleensä infoilloissa on ollut kymmenkunta yrittäjäksi aikovaa.
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Pääluennoitsijana toimi Harri Kari Porvoon Seudun Uusyrityskeskuksesta. Perustamistoimenpiteet, verotus, yritysidea,
liiketoimintasuunnitelma, rahoitus ja vakuutukset käytiin tehokkaasti läpi puolentoista tunnin aikana. Karin jälkeen
seurasi neljä tietoiskuluentoa: Jarmo Valtonen Keski-Uudenmaan Työvoima- ja elinkeinotoimistosta kertoi starttirahasta,
Monica Sulopuisto Mäntsälän kunnan työterveyshuollosta painotti yrittäjän jaksamista ja huolehtimista itsestään.
Mäntsälän Yrittäjien palvelut ja verkostoituminen selvisi Yrittäjien puheenjohtajan Eero Kokon alustuksesta ja illan
päätti MYK:n Jyrki Teeriaho kertomalla toimitiloista ja kätevästä tonttilaskurista kun toimitilojen rakentamista
mietitään.

Gasthaus Wäinölä avasi ovensa Sälinkäällä
06.05.2009
Sälinkään kylän majatalo on nyt Gasthaus Wäinölä, joka avaisi ovensa vappuna. Kahvila-ravintolasali on entistä
suurempi. Seinät ovat kirkkaan punaiset. Loosien määrää on lisätty ja sali henkii moottoripyörätunnelmaa. Saatavilla on
maukasta pizzaa ja toki kahvia sekä pullaa. Juomapuolella myös olutta ja siideriä on myynnissä.
-Vapun pizzamyynti olikin valtava, kertoo paikan toinen omistaja Rauno Oinonen. Hän pitää Wäinölää yhdessä
vaimonsa Virpi Oinosen kanssa. Kävijämäärät ovat ensimmäisellä viikolla yllättäneet iloisesti. Majoituspuolellakin on
jo kesälle mukavasti varauksia. Huoneita remontoidaan täyttä päätä.

Kuva: Sanna Haakana.

Kuumailmapallolennon SM-kilpailut lennetään Mäntsälän taivaalla
19.05.2009
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut lennetään Mäntsälän taivaalla
Elokuun ensimmäisellä viikolla on ruuhkaa Mäntsälän taivaalla. Silloin tavoitellaan kuumailmapallolennon Suomen
mestaruutta peräti viisipäiväisessä kilpailussa. Kilpailut alkavat keskiviikkona 5.8.2009 ja päättyvät sunnuntaina
9.8.2009. Lähtö- ja maalialueita on ympäri Mäntsälää, mutta itse kilpailukeskus sijaitsee Seurakuntakeskuksen
alasalissa. Pallokuntia odotetaan noin 10-20. Vuoden 2009 kisat ovat siitä harvinaiset, että kisaamaan pääsevät myös
ulkomaalaiset pallokunnat. Mäntsälän kisoissa lasketaan siis kahdenlaisia pisteitä: Suomen mestaruus pisteet ja
yhteispisteet.
Tekniikka uusiutuu
Muutakin uutta elokuun kisoissa on. Nyt lennetään kilpailut paikannuslaitteilla eli loggerien avulla. Ennen pallokunnat
joutuivat kustantamaan lennolle tarkkailijat, mutta tekniikka on kehittynyt ja Mäntsälän kilpailut ovatkin ensimmäiset
loggereilla lennettävät SM-kilpailut. Tämä on etukäteen herättänyt mielenkiintoa kilpailijoissa. Kilpailijat majoittuvat
Keudan opiskelija-asuntoihin Saarella.
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Johanna Iivanainen on iltatilaisuuden tähti
Kuumailmapallokilpailuiden yhteydessä Mäntsälän kunta järjestää myös yleisöjuhlan. Perjantaina 7.8.2009 kello 18
alkaa ohjelman Urheilupuistossa tenniskentällä eli Markku Niinimäen raitin varrella. Ensimmäinen tunti on varattu
lapsille. Kello 19 lavalle nousee Mäntsälässä asuva ja kovasti jazzlaulajana kuuluisuutta saanut Johanna Iivanainen.
Tapahtumassa on tarjoilua, josta vastaa Jari Sillanpää yhdessä Jäätiikereiden kanssa. Yleisö saa myös
kuumailmapallolentämisestä tietoutta ja jos vain sää sallii kuumailmapallot nousevat taivaalle suorittamaan
kilpailutehtäviään noin kello 21. Tuulensuunnista riippuen tehtävänä voi olla myös saapuminen Mäntsälään eli tällöin
kuumailmapallojen saapuminen ajoittuu 22-23 välille.
Aamulla ja illalla lennetään
Kuumailmapallolentäjien tehtävät ajoittuvat erikoisiin aikoihin. Ilmavirtauksista ja nosteista johtuen aamulento
lennetään auringon noustessa noin 4-6 välillä ja iltalento kello 21 jälkeen. Kilpailuiden johtajana toimii Suomen
Ilmailuliiton kuumailmapallojaoksen puheenjohtaja Esa Pakarinen. Kilpailun järjestelyistä vastaa Mäntsälän kunta
yhdessä kouvolalaisen Tuulen Viemää ry:n kanssa. Mäntsälän kunnasta itse kilpailua ja yleisötilaisuutta ovat
järjestämässä Sirkku Mäkelä, Harri Bister, Marko Oikarinen, Asko Määttänen ja puheenjohtajana Jyrki Teeriaho
MYK:stä.

Teemaluentojen sarja syksyllä MYK:ssä
20.05.2009
Mäntsälän Yrityskehitys toteuttaa entistä monipuolisemman teemaluentosarjan syksyllä 2009.
Elokuussa kuullaan aivoista. Aivot yrittäjän tärkein pääoma – kuinka pidät huolta aivoistasi töissä ja vapaa-ajalla on jo
varmistunut aikaa ja paikkaa myöten. Mielenkiintoinen aivoteemailta pidetään maanantaina 31. elokuuta Mäntsälän
kunnantalon valtuustosalissa. Tälle luennolle vastaanotetaan jo ennakkoilmoittautumisia osoitteeseen
info@mantsalanyrityskehitys.fi. Ennakkoilmoittamishinta on 59 euroa (laskutus elokuussa). Luennoitsijana on
aivotutkija (FT, psykologi) Ville Ojanen Aivokunto OY:stä.
Esimiesten vuorovaikutustaidoista – esimies muutosjohtajana kuullaan myös syksyn aikana. Luennon toteuttajana on
Suomen Puheopisto. Ääni ja kehon kielioppi jatkaa teemaa. Luentoajat ja hinnat varmistuvat kesäkuussa.
Suosittu myyntikouluttaja, mäntsäläläinen Seppo Huovila kertoo keskiviikkona 14. lokakuuta (valtuustosali) Mitä
asiakkaasi todella haluavat. Teema jatkuu toisella luennolla 3.marraskuuta. Tällöin vuorossa on Asiakaspalvelu on
iloinen peli.

Miksi juuri Mäntsälä kyselee koko Suomi
25.05.2009
Hauska ”Miksi juuri Mäntsälä…?” –peli on ilmestynyt . Pelissä testataan paikkakuntatietämystä. Pelaajat sijoittavat eri
paikkakuntia oikeille paikoillaan. Peliä myydään koko Suomessa ja sen nimi on kaikissa myyntipisteissä ”Miksi juuri
Mäntsälä…?”. Pelin takakannessa kysellään tiedätkö missä Mäntsälä sijaitsee? Onko se Jyväskylän itä- vai länsipuolella?
Mäntsälässä peliä on saatavissa LeluPapadossa ja myös kunnan Vinkistä. Lelu soveltuu vaikkapa liikelahjaksi
mäntsäläläisille yrityksille. Pelin maahantuoja on Amo Oy Vantaalta ja se perustuu saksalaisten Bernhard Lachin ja
Uwe Rappin konseptiin.
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Teemaluentojen sarja syksyllä MYK:ssä
27.05.2009
Mäntsälän Yrityskehitys toteuttaa kolmen luennon sarjan syksyllä 2009.
Elokuussa kuullaan aivoista. Aivot yrittäjän tärkein pääoma – kuinka pidät huolta aivoistasi töissä ja vapaa-ajalla on jo
varmistunut aikaa ja paikkaa myöten. Mielenkiintoinen aivoteemailta pidetään maanantaina 31. elokuuta Mäntsälän
kunnantalon valtuustosalissa kello 18-19.45. Tälle luennolle vastaanotetaan ilmoittautumisia osoitteeseen
info@mantsalanyrityskehitys.fi. Kurssin hinta on 59 euroa + Alv. Luennoitsijana on aivotutkija, FT, psykologi Ville
Ojanen Aivokunto OY:stä.
Suosittu myyntikouluttaja, maaliskuussa 2009 vuoden kouluttajaksi valittu, mäntsäläläinen Seppo Huovila kertoo
keskiviikkona 14. lokakuuta valtuustosalissa Mitä asiakkaasi todella haluavat. Teema jatkuu toisella luennolla
3.marraskuuta. Tällöin vuorossa on Asiakaspalvelu on iloinen peli.

MYK:n teemaluennot alkavat syksyllä
28.05.2009
Mäntsälän Yrityskehitys toteuttaa entistä monipuolisemman teemaluentosarjan syksyllä 2009.
Elokuussa kuullaan aivoista. Aivot yrittäjän tärkein pääoma – kuinka pidät huolta aivoistasi töissä ja vapaa-ajalla on jo
varmistunut aikaa ja paikkaa myöten. Mielenkiintoinen aivoteemailta pidetään maanantaina 31. elokuuta Mäntsälän
kunnantalon valtuustosalissa. Tälle luennolle vastaanotetaan jo ennakkoilmoittautumisia osoitteeseen
info@mantsalanyrityskehitys.fi. Ennakkoilmoittamishinta on 59 euroa + Alv. Luennoitsijana on aivotutkija, FT,
psykologi Ville Ojanen Aivokunto OY:stä.
Esimiehen vuorovaikutustaidot ja muutosjohtaminen on myös elokuinen aihe. Suomen Puheopiston koulutuspäällikkö
Soile Rusanen antaa valmiuksia asiakeskeisestä viestinnästä ja miten esimies tiedostaa vaikutuksensa työyhteisön
ilmapiiriin. Osallistujat saavat välineitä haastavissa tilanteissa toimimiseen. Koulutus on kunnan valtuustosalissa
torstaina 27. elokuuta kello 17.30-20.30. (ennakkohinta 73,- euroa + Alv.). Äänen käyttö jatkaa marraskuussa Suomen
puheopiston teemoja. Puheopiston tilaisuuksiin otetaan maksimissaan 20 osallistujaa, joten kannattaa ilmoittautua
ajoissa.
Suosittu myyntikouluttaja, vuoden kouluttaja, mäntsäläläinen Seppo Huovila kertoo keskiviikkona 14. lokakuuta
valtuustosalissa Mitä asiakkaasi todella haluavat. Teema jatkuu toisella luennolla 3.marraskuuta. Tällöin vuorossa on
Asiakaspalvelu on iloinen peli. Näiden luentojen tarkat alkamisajat ja hinnat täydentyvät.

Esimiehen vuorovaikutustaidot ja muutosjohtaminen - kurssi peruuntunut
vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi
28.05.2009

Aivot - yrittäjän tärkein pääoma
28.05.2009
Aivot - yrittäjän tärkein pääoma. Kuinka pidät huolta aivoistasi töissä ja vapaa-aikana?
Mielenkiintoinen aivoteemailta pidetään maanantaina 31. elokuuta Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa kello 1819.45. Tälle luennolle vastaanotetaan jo ennakkoilmoittautumisia osoitteeseen info@mantsalanyrityskehitys.fi.
Ennakkoilmoittamishinta on 59 euroa + Alv. Luennoitsijana on aivotutkija, FT, psykologi Ville Ojanen Aivokunto
OY:stä.
Aivoihin kohdistuu paljon vanhoja myyttejä ja uskomuksia, jotka on nykytutkimuksella pystytty kumoamaan. Aivojen
toiminnasta ja merkityksestä hyvinvoinnille tiedetään yhä enemmän.
Aivotutkija (FT, psykologi) Ville Ojanen Aivokunto Oy:stä kertoo luennolla mukaansatempaavasti aivojen ihmeistä ja
niihin kohdistuvista nykyajan haasteista. Luennolla annetaan myös käytännön ohjeita, kuinka aivot pysyvät virkeinä
niin töissä kuin vapaa-ajallakin.
Luennon jälkeen esitellään lyhyesti uutta hyvinvointipalvelua, Aivokuntoprojektia. Se on fyysiseen kuntoprojektiin
verrattava palvelu, sillä erotuksella, että tässä projektissa mitataan ja huolletaan omia aivoja.
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Luennolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
- Pätkii, mitä tehdä?
- Hyvillä elämäntavoilla enemmän irti aivoista
- Uni, liikunta, stressinhallinta - aivoterveyden pyhä kolminaisuus
- Motivoinnin ja itsensä johtamisen aivomekanismi
- Käytännön vinkkejä.

Mitä asiakkaat todella haluavat
28.05.2009
Ke 14.10.2009 kello 18.30 – 20.30, Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 1-2, (2.kerros).
Mitä asiakkaasi todella haluavat?
Miten löydän asiakkaan kanssa saman aallonpituuden, miten saadaan kemiat toimimaan, miten puhumme samaa kieltä?
Miten luodaan luottamuksen ilmapiiri? Miten saadaan asiakas kokemaan, että hänestä välitetään?
Tämä asiakaspalveluluento kertoo, miten luodaan hyvä alkutilanne hyville kaupoille:
- miten saavutan asiakkaan luottamuksen?
- kuinka voin arvioida omaa käyttäytymistyyliäni?
- kuinka oma käyttäytymistyylini vaikuttaa asiakkaan kohtaamiseen?
- miten sovitan yhteen erilaiset tavat toimia?
- tunne on totta (- välittämisen salaisuus, luo luottamus, eri maailmojen yhteensovittaminen).
Näistä kertoo myyntivalmentaja Seppo Huovila (Pluspro Ay) elävästi ja käytännönläheisin esimerkein. Seppo Huovila
on valittu myös Vuoden kouluttajaksi!
Luennon hinta 39 euroa + Alv. Ilmoittautumiset viimeistään 6.10.2009.

Asiakaspalvelu on iloinen peli
28.05.2009
Ti 3. marraskuuta kello 18-20 Mäntsälän kunnantalo, kokoustila 1-2, 2. kerros.
Asiakaspalvelu on kuin hauska peli. Miten pelataan taiten ja voittajaksi. Tästä kerrotaan tässä myynninteemaillassa:
- pelin kulku ensivaikutelmasta päätökseen
- asiakas ei tiedä mitä haluaa
- asiakkaalle pitää antaa hyötyä ja iloa
- miten kaupat tehdään.
--Monenlaisia siirtoja pitää tehdä, jotta kaupat saadaan tehtyä niin, että sekä myyjä että ostaja ovat tyytyväisiä.
Pelin kulku alusta loppuun:
- valmistautuminen
- ensivaikutelma
- asiakkaan tarpeiden selvittäminen
- tuotteen / palvelun antama hyöty asiakkaalle
- ratkaisun löytäminen
- ostopäätöksen aikaansaaminen
- katetason säilyttäminen
- hinnan kertominen
- vastaväitteiden käsittely
- lisämyynti
- asiakkaan tyytyväisyyden varmistus, valitusten käsittely
- jälkihoito.
Kouluttajana valmentaja Seppo Huovila, Pluspro Ay. Seppo Huovila valittiin maaliskuussa 2009 Vuoden kouluttajaksi
(Markkinointi-instituutti).
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Toukokuussa täytetään pyöreitä
29.05.2009
Mäntsälässä on monella yrityksellä juhlapäivät toukokuussa. Kelloliike Kandelin täytti 60 vuotta toukokuun 2.päivänä
ja Erikoisvalu H. Laakso juhli niin ikään 60 vuotista taivaltaan tiistaina 12.5.09 Amizzassa. Erikoisvalu H. Laakso
palkitsi työntekijöitään Keskuskauppakamarin kunniamerkein. Kunniamerkkien joukossa oli useita, mutta harvinaisia
40 vuoden palveluksesta myönnettyjä kunnianosoituksia.
Perjantaina 15.5.09 Kanervan Kaide ja Kuljetus Mäntsälän Nummisissa täyttää 30 vuotta.

Uusia halleja Mäntsälässä
29.05.2009
Linnalan yritysalueelle on valmistunut uudet toimitilat mäntsäläläiselle Finndent Oy:lle. Rakennuksen on toteuttanut
askolalainen Rakennus Laprip Oy. Veturin yritysalueelle on valmistumassa Kesälahden Maansiirrolle uusi iso halli.
Seuraavaksi odotellaan rakentuvaksi Rahtareiden koulutuskeskusta Linnalaan.
Mäntsälän Yrityskehityksellä on myynnissä kunnan omistamia tontteja Linnalassa neljä, Veturinalueella kolme ja
Poikkitiellä sekä Kruunussa molemmissa yksi iso tontti. Kapuli Läntinen on varattu suurille tilantarvitsijoille. Kaikilla
yritysalueilla on tontteja, joilta on erinomainen näkyvyys Mäntsälää halkoville valtaväylille.

Vuoden koulu on Mäntsälässä
29.05.2009
Opettaja-lehti valitsi mäntsäläläisen Riihenmäen koulun vuoden kouluksi. Riihenmäen koulu on viestintäpainotteinen
yläaste ja muun muassa Unicef-koulu. Rehtori Lasse Herrala opettajakuntineen ja aktiivisine oppilaineen on saanut
monia opetusta edistäviä hankkeita toteutetuksi. Viime syksynä Riihenmäessä aloitti yrittäjäluokka ja syksyllä alkavalle
uudelle yrittäjä luokalle on kovasti halukkaita oppilaita.
Riihenmäen koulu juhli Opettaja-lehden myöntämää palkintoa koulun sidosryhmäläisten kanssa perjantaina 29.
toukokuuta.
MYK onnittelee!

Tako kaivaa koulutustarpeet esille
02.06.2009
Mäntsälässä on selvitetty kevättalven aikana useiden yritysten koulutustoiveita. Yritykset ovat kiinnostuneet Takon
tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista koulutuksiin, mutta yleensä valmista koulutustoivetta tai suunnitelmaa yrityksellä
ei ole mielessä . - Tästä ei kuitenkaan kannata kantaa huolta, koska kyllä tarpeet ja toiveet tulevat keskustelussa ilmi.
Yhdessä laaditaan suunnitelma ja näin päästää hyvin eteenpäin, toteaa Takoa Mäntsälässä vetävä Teuvo Mäkelä
Mäntsälän Yrityskehityksestä. Myynti- ja markkinointikoulutus on noussut tässä taloustilanteessa kovasti esille. Usein
eri yrityksillä voi olla samankaltaisia tarpeita ja silloin koulutuksia voidaan yhdistää. Yhteishankintakoulutuksesta voi
olla hyötyä kun samasta asiasta tulee näkemyksiä eri toimialoilta.
Kaksivuotisessa TAKO –projektissa edistetään yritysten osaamista ja työvoiman saatavuutta. Projektiin mahtuu 35
yritystä Kuuma-kuntien alueelta. Työnantajien maksuosuudet koulutuksessa vaihtelevat 20-75 prosentin välillä.
Suurimmat maksuosuudet ovat isoilla yrityksillä. Moni mäntsäläläinen yritys mahtuu 20 prosentin maksuosuuksiin eli
yrityksen kannattaa hyödyntää Takoa koulutuksia suunnitellessaan, kannustaa Teuvo Mäkelä.
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Ruuhkaa Mäntsälän taivaalla
03.06.2009
Elokuun ensimmäisellä viikolla on ruuhkaa Mäntsälän taivaalla. Silloin tavoitellaan kuumailmapallolennon Suomen
mestaruutta peräti viisipäiväisessä kilpailussa. Kilpailut alkavat keskiviikkona 5.8.2009 ja päättyvät sunnuntaina
9.8.2009. Lähtö- ja maalialueita on ympäri Mäntsälää, mutta itse kilpailukeskus sijaitsee Seurakuntakeskuksen
alasalissa. Pallokuntia odotetaan noin 10-20. Vuoden 2009 kisat ovat siitä harvinaiset, että kisaamaan pääsevät myös
ulkomaalaiset pallokunnat. Mäntsälän kisoissa lasketaan siis kahdenlaisia pisteitä: Suomen mestaruus pisteet ja
yhteispisteet.

Huikea väestönkasvu huhtikuussa
05.06.2009
Mäntsälän väestö kasvoi huhtikuussa alkuvuoden hiljaiselon jälkeen. Mäntsälään muutti peräti 117 ihmistä.
Poismuuttoa oli 68 henkilön verran eli nettolisäys oli 63 henkeä kun mukaan lasketaan 21 syntynyttä ja 9 kuollutta.
Maahanmuuttajia oli kaksi. Meitä mäntsäläläisiä on nyt 19506 henkeä. Koko alkuvuoden lisäys on nyt 74 ihmisen
verran. Vuosi sitten samaan aikaan nettolisäys oli hieman suurempi eli 126 henkilöä.
(Perustuu 30.4.2009 tilanteeseen).

Teemaluentojen sarja syksyllä MYK:ssä - ilmoittautumisia otetaan jo
09.06.2009
Teemaluentojen sarja syksyllä MYK:ssä
Mäntsälän Yrityskehitys toteuttaa entistä monipuolisemman teemaluentosarjan syksyllä 2009.
Elokuussa kuullaan aivoista. Aivot yrittäjän tärkein pääoma – kuinka pidät huolta aivoistasi töissä ja vapaa-ajalla on jo
varmistunut aikaa ja paikkaa myöten. Mielenkiintoinen aivoteemailta pidetään maanantaina 31. elokuuta Mäntsälän
kunnantalon valtuustosalissa kello 18-19.45. Tälle luennolle vastaanotetaan jo ennakkoilmoittautumisia osoitteeseen
info@mantsalanyrityskehitys.fi. Ennakkoilmoittamishinta on 59 euroa + Alv. Luennoitsijana on aivotutkija, FT,
psykologi Ville Ojanen Aivokunto OY:stä.
Suosittu myyntikouluttaja, maaliskuussa 2009 vuoden kouluttajaksi valittu, mäntsäläläinen Seppo Huovila kertoo
keskiviikkona 14. lokakuuta valtuustosalissa Mitä asiakkaasi todella haluavat. Teema jatkuu toisella luennolla
3.marraskuuta. Tällöin vuorossa on Asiakaspalvelu on iloinen peli. Myyntikoulutusten ja äänenkäytön teemaluentojen
ajat näkyvät kurssikohtaisissa sisällöissä tarkemmin (ks. kurssit - alla).
Äänen käyttö jatkaa marraskuun 10. päivä Suomen Puheopiston teemoja. Puheopiston tilaisuuksiin otetaan
maksimissaan 20 osallistujaa, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa.
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Mäntsälän asemasta hauska ja iloinen kuva VR:n aikataulukirjassa
13.07.2009
VR:n lähiliikenteen uuden aikataulukirjan kannessa Mäntsälän asema
VR aloittaa lähiliikenteen uuden aikataulukirjan jakelun 18.5.2009. Kirja jaetaan koko pääkaupunkiseudulla ja
Mäntsälässä kotitalouksiin.
Uudessa kirjassa on erinomaisen hauska kuva Mäntsälän asemasta. Kivimiehet lentävät kuumailmapallolla Mäntsälän
taivaalla ja hirvikin on kuvaan mahdutettu.
MYKissä iloitaan, että juuri tänä kesänä on Mäntsälän vuoro on olla kannessa kun kesämme on täynnä tapahtumia, mm.
ne Kuumailmapallolennon SM-kilpailut.
Z-junan kulkuun ei tule paljon muutoksia, mutta on hyvä huomioida, että oikoradan Z-junien lähtöajat Lahdesta klo 16
jälkeen muuttuvat nykyisistä lähtöajoista kuusi minuuttia myöhäisemmiksi. Muutokset johtuvat radan
perusparannustöistä.
Aikataulut astuvat voimaan 31.5.09.

Kuumailmapallokisaan ilmoittautunut yhdeksän pallokuntaa
21.07.2009
Kuumailmapallonlennon SM-kilpailut lennetään Mäntsälän taivaalla 5.8.–9.8.2009. Pallokuntia on tällä hetkellä
ilmoittautunut yhdeksän. Lisäksi kilpailun ulkopuolella lentää kaksi palloa eli taivaalla on nähtävissä ainakin 11 palloa.
Kilpailun ulkopuoliset pallot lentävät myös yleisölentoja ja niitä tarvitaan kuumailmapallokilpailun niin sanotussa
jänisjahdissa.
Vilkkaimpia lentopäiviä ovat torstai, perjantai ja lauantai. Kilpailun yleisöjuhla on perjantai-iltana 7.8.2009 Mäntsälän
Urheilupuistossa.

Petrescun veljekset esiintyvät Iivanaisten kanssa
22.07.2009
Kuumailmapallolennon SM-kilpailuiden yleisötilaisuudessa perjantaina 7. elokuuta kuullaan Johanna ja Mikko
Iivanaisen lisäksi Marian ja Mihai Petrescua. Marian ja Mihai ovat Romaniasta lähtöisin olevia huippumuusikoita.
Marian Petrescu on hyvin arvostettu myös ulkomailla. Hän on esiintynyt muun muassa Los Angelesissa Big Bandin
solistina ja New Yorkissa maailman huippu jazzmuusikoiden kanssa. Molemmat veljekset asuvat tätä nykyä
Jyväskylässä.
Marian Petrescu on opiskellut klassisessa ja jazz konservatoriossa Ruotsissa sekä Sibelius-Akatemian jazzlinjalla.
Hänen soittotyyliään voi verrata Oscar Petersoniin.
Mihai Petrescun soittotyyli on erittäin intensiivinen, tarkkaa soundia ja harmoniaa tavoitteleva ja huolellisen harkittu.
Hänen tapansa “kompata” veljeään Mariania on hioutunut vuosikymmenten saatossa lähes täydelliseksi vuoropuheluksi.
Tämä bassotaituri on soittanut monien maailman huippunimien kanssa eri festivaaleilla ympäri maailmaa.
Konsertin päätähti on Mäntsälässä asuva Johanna Iivanainen. Perjantai-iltana soi mm. nostalginen Ella Fitzgerald.
Kitarasoundeista vastaa Mikko Iivanainen.

Mäntsäläläisiä asiantuntijoita energiatehokkuusfoorumissa
23.07.2009
Energiatehokkuus on osa liiketoimintaa. Miten yritykset käytännössä voivat edistää energiatehokkuuttaan on Järvenpäätalolla tiistaina 25. elokuuta järjestettävän yritysfoorumin teema.
Päivän aikana kuullaan myös mäntsäläläisiä asiantuntijoita. Toimitusjohtaja Asko Koskinen Carrier Kylmätalo Oy:stä
kertoo CO2:n käytöstä jäähdytyksestä ja Mäntsälän Sähkön toimitusjohtaja Esa Muukka osallistuu Energialaitokset ja
ilmastonmuutoksen hillintä paneelikeskusteluun.
Päivän aikana on runsaasti asiantuntijaluentoja. Energiatehokkuuspäivä alkaa kello 9.00 Järvenpää-talon Juhani Aho –
salissa ja se päättyy kello 15.35. Tarjoiluiden takia päivään tulee ilmoittautua 21.8.09 mennessä Markku Elgille
numeroon 0500 504 245 tai sähköpostitse mark.elg@co2.fi. Häneltä saa myös tarkempia tietoja ohjelmasta. Tilaisuus
on osa Kuuma-kuntien ilmastostrategiaan liittyvää yritysyhteistyöfoorumia.
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Mäntsäläläiset aloittivat Suomen säännöllisen rekkaliikenteen ulkomaille 50
vuotta sitten
24.07.2009
Viisikymmentä vuotta sitten naistenviikolla tehtiin suomalaista kuljetusliikenteen historiaa. Mäntsäläläinen Eino
Mikkola oli päättänyt aloittaa säännöllisen linjaliikenteen välillä Helsinki-Pariisi. Ensimmäisen rekan Haaparannan
kautta Pariisiin ohjasi Eino Mikkolan poika, meidän mäntsäläläisten tuntema Eero Mikkola. Rekka liikennöi
Finnexpressin väreissä ja reitti oli kertaalleen testattu henkilöautolla.
Nykypäivään verrattuna matkanteko ei ollut tuolloin yhtä sujuvaa. Rekat eivät mahtuneet Suomen ja Ruotsin välillä
liikennöiviin laivoihin, Ruotsissa oli paljon matalia siltoja ja joka rajalla oli tarkat tullimuodollisuudet. Papereiden
selvittelyt ottivat runsaasti aikaa ja kielitaitoakin tarvittiin.
Kuljetusliike Eero Mikkola Oy:ssä Mäntsälässä tunnetaan ja tiedetään mitä Suomen avaaminen maailman markkinoille
on. Historian tekeminen on vaatinut paljon työtä, mutta jättänyt mieleen myös monenlaisia hauskoja sattumia ja
tapahtumia. Tänä päivänä Kuljetusliike Eero Mikkolaa luotsataan jo kolmannessa polvessa: Tarmo Mikkola toimii
yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiö on keskittynyt jakelukuljetuksiin, varastointipalveluihin, kappaletavarakuljetuksiin ja
erilaisiin logistiikkapalveluihin.

Kuumailmapallokilpailuiden seuraaminen
29.07.2009
Lähtöpaikka tiedustelut
Kuumailmapallojen lähtö- ja maalipaikat vaihtelevat lentotehtävien ja sääolosuhteiden mukaan. Kilpailijoille annetaan
tehtävät aamulennolle noin kello 4 jälkeen ja iltalennolle kello 20 jälkeen. Kilpailuiden aikana lähtöpaikkoja voi kysellä
tuntia ennen lähtöä numerosta 044-9442742. Numero toimii vain kilpailuiden aikana.
Tulokset
Kilpailun etenemistä ja väliaikatuloksia voi seurata nopeimmin Mäntsälän Yrityskehityksen sivuilta
www.mantsalanyrityskehitys.fi ja kohdasta Uutisia.
Älä poimi kangassuikaleita
Mikäli mäntsäläläiset havaitsevat maastossa metrin mittaisia värikkäitä kangassuikaleita, joiden mukana on 250
grammainen pieni hiekkapussi, toivovat kilpailunjärjestäjät, että ne jäävät paikoilleen. Ne kertovat kilpailijan käyneen
tehtäväpaikassa. Joskus kilpailuissa on käynyt niin, että ne on joku ohikulkija ehtinyt poimia ennen kontrolliryhmää.
Kilpailulautakunta
Kuumailmapallolennon SM-kilpailuiden kilpailulautakunta on nimetty. Suomen Ilmailuliiton edustajina siihen kuuluvat
Veini Ravantti ja Lotta Lempinen. Mäntsälän kuntaa edustaa Jyrki Teeriaho.
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Palloilijat saavat tehtävät aamulla kello 4.30 ja illalla 18.00
05.08.2009
Kuumailmapallolennon SM-kilpailuiden briefing eli tehtävienanto tapahtuu torstaina (6.8.09), perjantaina ja lauantaina
aamun lennolle kello 4.30 ja illan suoritukselle kello 18.00.
Kaikki kilpailijat ja osa toimitsijoista kokoontuu tällöin kilpailukeskukseen (Seurakuntakeskus, alasali, Urheilutie 1,
04600 Mäntsälä).
Lehdistö saa olla läsnä tehtävienantotilaisuudessa.

Kuumailmapallokisat käynnistyvät 5.8.09 kello 19.00
05.08.2009
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut käynnistyvät tänään Mäntsälässä. Kisatoimisto Seurakuntakeskuksen alasalissa on
avattu (Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä).
Kilpailu alkaa kello 19 kilpailunjohtajan Esa Pakarisen briefingillä ja Mäntsälän kunnan tervehdyksellä, jonka
kilpailijoille tuo valtuuston puheenjohtaja Anna Helin.
Kilpailijat siunaa kirkkoherra Mikko Seppälä Mäntsälän Seurakunnasta.
Tehtävänannot aamuisin kello 04.30 ja illalla 18.00
Kuumailmapallolennon SM-kilpailuiden briefing eli tehtävienanto tapahtuu torstaina (6.8.09), perjantaina ja lauantaina
aamun lennolle kello 4.30 ja illan suoritukselle kello 18.00.
Kaikki kilpailijat ja osa toimitsijoista kokoontuu tällöin kilpailukeskukseen (Seurakuntakeskus, alasali, Urheilutie 1,
04600 Mäntsälä).
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Ensimmäinen lento lähes tuulettomassa säässä
06.08.2009
Taidot koetuksella kuumailmapallolentojen SM-kisan ensimmäisessä tehtävässä
Mitaleita tavoittelevat kahdeksan kuumailmapallojoukkuetta aloittivat kilpailun tänä aamuna kello 04.30
tehtävänannolla.
Ensimmäisenä tehtävä oli yhteismaalitehtävä. Pallokunnat saivat vapaasti valita lähtöalueensa 3 – 6 kilometrin säteellä
maalista. Aamutuimaan Mäntsälässä vallitsi lähes tuuleton sää. Kolmensadan metrin korkeudessa päästiin kuitenkin
noin 10 solmun tuulen nopeuteen.
Maalialueelle Vuotavantien varrella sijaitsevalla kesantoniitylle saivat pallokunnan pudottaa merkkinauhansa kello 6.30
– 7.30 välillä. Seitsemän pallokuntaa pudotti merkkinauhansa eli streamerin annetulle maalialueelle. Lähimmäksi
merkkinauhansa pudotti Jan Fröjdman tuloksella 4 metriä ja 91 senttiä maalista (epävirallinen tulos).
Yksi pallokunta ei päässyt maalialueelle lainkaan ja ohitti oranssilla merkityn maaliristin lähes kilometrin päästä.
Seuraava tehtävänanto kilpailijoille on tänään kello 18 (Mäntsälän Seurakunnan alasali, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä).

1.lennon tuloksia (6.8.09)
06.08.2009
Tulokset (vahvistamattomat) – kolme parasta 1. lennolla
1.Jan Frödjman
2.Pertti Leppäkoski
3.Jukka Kujala.
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Torstain iltalento starttaa Torpin kylän länsipuolelta
07.08.2009
Kuumailmapallot lentävät iltatehtävänsä Mäntsälän ja Pukkilan rajalla lähellä Torpin kylää (itäpuolella).
Metsäkulmantie on hyvä paikka seurata kilpailua (Mäntsälän raja, aja Pukkilan puolelle).
Tehtävänä on lentää mahdollisimman pitkä matka annetulla tehtäväalueella. Otaksuttavasti pallot lentävät tänään hyvin
alhaalla.

Lauantain aamulento Pukkilan puolelta - Torpin kylä
08.08.2009
Lauantain 8.8.09 aamulennon lähtöaika on kello 07.00 - 8.00. Tehtävänä on kaksi "Laatikkoa".
Kilpailua voi seurata vaikkapa Metsäkulmantieltä tai Torpin kylästä (itäpuoli). Tehtävänantohetkellä vallitsi vaativa sää
- tuuli on lähes minimissään.
Lauantaina 8. elokuuta on kuumailmapalloilun historiassa tärkeä päivä. Tänään on tullut kuluneeksi 300 vuotta kun
Brasilian hoville esitettiin kuumailmapallo, joka nousi peräti 4 metrin korkeuteen.

Kuumailmapallolennon viiden kärki on tasainen – protestin uhka leijuu ilmassa
08.08.2009
Lauantain aamulento on takana ja aamuisen Torpin kylässä lennetyn kahden ”laatikko”- tehtävän jälkeen pilottien
tulokset ovat seuraavat (vahvistamaton tulos):
1. Jan Frödjman (voittanut tehtävistä 2)
2. Matti Tähtinen (voittanut 1 tehtävän)
3. Jari Suhonen
4. Tuomas Holm (voittanut 2 tehtävää)
5. Jarkko Korhonen
6. Pertti Leppäkoski
7. Jukka Kujala (voittanut 1 tehtävän)
8. Mikko Kujala
Lentäjien erot ovat hyvin pieniä ja tuloslistan viidellä ensimmäisellä lentäjällä on mahdollisuus päästä mitaleille.
Protestin uhka leijuu ilmassa
Eilisestä perjantain aamulennosta kilpailulautakunta odottelee mahdollista protestia. Kilpailijat Tähtinen, Leppäkoski ja
Suhonen ovat jättäneet kilpailunjohtajalle tehtävästä ”Epäröivä valssi” valituksen.
Mäntsälässä järjestetyissä Kuumailmapallolennon SM-kilpailuissa on lennetty nyt viisi lentoa ja seitsemän eri tehtävää.
Jäljellä on vielä kaksi lentoa. Seuraava tehtävä piloteille annetaan tänään lauantaina kello 18.00 kilpailukeskuksessa
(Seurakuntakeskus, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä). Sunnuntain aamulennon tehtävät jaetaan kello 04.30. Palkinnot
jaetaan sunnuntaina noin kello 13.00 Mäntsälän Monitoimitalolla. Kilpailun järjestelyistä vastaavat Mäntsälän kunta ja
Tuulen Viemää ry.
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Lauantai-illan lennon maali on Urheilupuistossa
08.08.2009
Lauantai-illan tehtävä on juuri jaettu kilpailijoille (8.8.09 kello 18.06). Tehtävä on sama kuin perjantai-iltana eli
kilpailijat lähtevät 3-9 kilometrin päästä Mäntsälän keskustasta. Pilotti saa vapaasti valita lähtöpaikkansa. Maali on
Urheilupuistossa Seurakuntakeskuksen edessä.
Kilpailukeskuksessa otaksumme lähtöpaikkojen olevan Hirvihaaran suunnalla.
Lentoonlähtötunti on 19.00-20.00 ja ensimmäisiä kilpailijoita odotetaan maaliin noin kello 19.30.
Tämä tehtävä osoittautui eilen vaativaksi. Perjantaina maaliin sai streamerin heitetyksi ainoastaan Tuomas Holm.
Tänään toivomme tuulen olevan suotuisampi.

Aamulennon maalit Vuotavantiellä ja Metsäkulmantien suunnissa
09.08.2009
Ensimmäisiä palloja odotetaan kello 6.15 jälkeen Vuotavantien maaliin (lähellä Karjalaisten lenkkiä). Sieltä pallon
jatkavat kolmeen eri pisteeseen Metsäkulmantien suunnalle. Yksi ylilentomaali sijaitsee Kehä V:n ja Herman
Onkimaalle johtavan tien kohdalla Koivumäessä. Pallot saavat vapaasti valita Vuotavantien maalin jälkeen lentoreittinsä
muille neljälle maalille.

Epäröintivalssi menossa - pe 7.8.09 kello 7.20
09.08.2009
Vuotavantien maaliin streamerin eli sinisen nauhan heitti tänään perjantaiaamuna Matti Tähtinen tuloksella 9,20 m.
Jorma Korhosen tulos oli reilut 11 metriä. Pallot ovat yhä ilmassa - menossa on tehtävä nimeltä Epäröintivalssi.
Pallot ovat näkyvissä Metsäkulmantien suunnalle. Yksi ylilentomaali sijaitsee Kehä V:n ja Herman Onkimaalle
johtavan tien kohdalla Koivumäessä. Pallot saivat vapaasti valita Vuotavantien maalin jälkeen lentoreittinsä muille
neljälle maalille.

Jan Fröjdman lensi voittoon
09.08.2009
Kuumailmapalloilija Jan Fröjdman Sipoosta on Kuumailmapallolennon SM-kilpailun voittaja. Mäntsälässä lennetyissä
viisipäiväisissä kisoissa suoritettiin yhdeksän lentotehtävää. Fröjdman sai pistetuloksen 6269 pallollaan OH-MPM
(Planmeca).
Toiseksi sijoittui Matti Tähtinen (6184 p.) ja kolmanneksi Tuomas Holm (6077 p.).
Mäntsälän taivaalla vallitsi suotuinen sää eli kaikki lentotehtävät saatiin suoritetuksi, mitä ei pitkään aikaan ole SMkisoissa koettu. Piste-erot kärjen osalta olivat hyvin pienet. Aurinkoinen, lähes tuuleton sää oli kilpailijoille erittäin
vaativa.
Kilpailussa jätettiin yksi protesti, joka hylättiin.
Kilpailun järjestivät Mäntsälän kunta ja Tuulen Viemää ry.
Kuva: Jyrki Teeriaho
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Kuvateksti: Voittaja Jan Fröjdmanin pallo (3M edessä vasemmalla ylhäällä, toiseksi tulleen Matti Tähtisen Defa-pallo
oikealla alhaalla, kolmannen sijan saavuttanut Tuomas Holm lentää punaisella pallolla keskellä takana (Koff).
Muut kuvan pallot: Seura-pallo on pilotti Pertti Leppäkosken, sijoitus 5. Vasemmalla lentävää vihreää Gasum-palloa
pilotoi Jari Suhonen, sijoitus 4. Seuran ja Defa pallojen takana lentää Mikko Kujala, sijoitus 8. Ja metsän takaa pilkistää
Jarkko Korhosen pallo, sijoitus 6.
TULOKSET
1. Jan Fröjdman, 6269 pistettä
2. Matti Tähtinen, 6184 p.
3. Tuomas Holm,6077 p.
4. Jari Suhonen, 5340 p.
5. Pertti Leppäkoski, 5110 p.
6. Jarkko Korhonen, 4661 p.
7. Jukka Kujala, 4378 p.
8. Mikko Kujala 3490 p.

Kuumailmapallokisojen lähtöpaikalla lähtökäskyt annetaan lipuilla
10.08.2009
Erivärisiä lippuja liehuu kuumailmapallokisoissa kun kilpailijat valmistelevat nousua taivaalle.
Kun punainen lippu on nostettu, tarkoittaa se lentoonlähdön olevan kielletty. Vihreä lipun aikana pallon täyttö
kuumailmalla on sallittu. Jos keltainen lippu kohoaa, tarkoittaa se, että jotakin tapahtuu viiden minuutin päästä.
Vaaleanpunainen lippu kutsuu kilpailijat lisäbriefinkiin eli tehtävää tarkennetaan. Jos musta kohoaa, tehtävä on
kokonaan perutettu.
Violetti, sininen ja valkoinen ovat myös merkkilippuja, mutta niitä joudutaan käyttämään harvoin.

Pallot aamutuimaan kirkonkylän päällä - su aamulento 9.8.09 klo 5.30 alkaen
11.08.2009
Kuumailmapallokilpailuiden viimeinen lento lennetään sunnuntai aamulla kirkonkylän pohjoisosan päällä.
Koordinaattipisteet sijaitsevat: Riihenmäen alue - Anttilan alue - Shell pohjoinen (moottoritien pohjoinen liittymä)ja
Norkullan kartanon pellot.
Katseet kannattaa aamutuimaan kääntää kirkonkylällä pohjoiseen.
Tehtävän nimi on laatikko, vaikka aamun tehtävä käytännössä on ympyrä. Kilpailijat pyrkivät lentämään annettujen
koordinaattipisteiden sisällä mahdollisimman pitkän matkan. Tehtävää mitataan loggereilla.
Muuta: Kilpailulautakunnalle eilen jätetty protesti on hylätty.

Nelosella pyörii Mäntsälä-mainos 30.8.09
12.08.2009
Suunnistuksen Huippuliigan aikana pyörii Urheilukanavalla (9) Mäntsälän kunnan 30 sekunnin tv-mainos. Mainoksen
teemana on ”suunnista Mäntsälään”. Toteutus on tehty stillkuvin ja sen on valmistanut helsinkiläinen filmiyhtiö Cocoa.
Käsikirjoitus on Cocoan Mikko Laineen ja Jyrki Teeriahon Mäntsälän Yrityskehityksestä. Ohjaajana ja leikkaajana
toimi Taito Kawata. Mainos esitetään neljä kertaa sunnuntaina 30. elokuuta.

Ääni työvälineenä
23.08.2009
10. marraskuuta kello 18.00-19.00 Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali.
Terve ääni on kestävä ja ilmaisuvoimainen. Ääni ja puhetapa ovat oleellinen osa persoonaamme ja sen lisäksi tärkeä
työväline lähes kaikissa ammattiryhmissä. Äänen laatu vaikuttaa myös äänen perusteella syntyvään mielikuvaan
asiantuntemuksesta. Luennolla saadaan tietoa äänenkäytön tekniikasta ja äänellisten voimavarojen kehittämisestä.
Kouluttajana Kirsi Lipasti, FM, Suomen Puheopisto Oy.
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Luennon hinta 25 euroa + Alv. Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2009. info@mantsalanyrityskehitys.fi
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Mäntsälän Yrityskehitys toteuttaa kolmen luennon sarjan syksyllä 2009
24.08.2009
Mäntsälän Yrityskehitys - MYK aloittaa maanantaina 31. elokuuta syksyn luentosarjan yrittäjille. Aivot, yrittäjän
tärkein pääoma – kuinka pidät huolta aivoistasi töissä ja vapaa-ajalla on kunnan valtuustosalissa kello 18-19.45. Kurssin
hinta on 59 euroa + Alv. Luennoitsijana on aivotutkija, FT, psykologi Ville Ojanen Aivokunto OY:stä. Muutama Matti
Myöhäinen mahtuu vielä kurssille jos ilmoittautuu MYK:n kiireenvilkkaan.
Loka-marraskuussa opitaan tuntemaan asiakas
Suosittu myyntikouluttaja, maaliskuussa 2009 vuoden kouluttajaksi valittu, mäntsäläläinen Seppo Huovila kertoo
keskiviikkona 14. lokakuuta valtuustosalissa Mitä asiakkaasi todella haluavat. - Miten löydän asiakkaan kanssa saman
aallonpituuden, miten saadaan kemiat toimimaan, miten puhumme samaa kieltä ja kokeeko asiakas, että hänestä
välitetään ovat Huovilan teemoja.
Teema jatkuu Asiakaspalvelu on iloinen peli -luennolla 3.marraskuuta. - Monenlaisia siirtoja pitää tehdä, jotta kaupat
saadaan tehtyä niin, että sekä myyjä että ostaja ovat tyytyväisiä. Pelin koko kulun käy läpi pontevan vauhdikkaasti
Seppo Huovila.
Myyntikoulutusten hinta on 39 euroa + Alv. per kurssi.

TUOTTAJAT ESITTELEVÄT LÄHIRUOKAA PERJANTAINA 4.9.09
klo 14-16
27.08.2009
Mäntsälän kunnan maaseututoimi ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy käynnistivät keväällä hankkeen, jonka tavoitteena on
saada lähiruokaa Mäntsälän kauppoihin. Hanke on edennyt vauhdikkaasti paikallisten tuottajien kanssa ja
yhteistyökumppaniksi on suostunut K-Supermarket Kalaasin kauppias Tero Huhtala. Kauppiaan rooli on lähiruuan
myynnissä ratkaiseva.
Tarkkaavainen kaupassakävijä on huomannut jo keväällä paikallisen lihan saapuneen Kalaasin lihatiskille. Lihakarja
kasvatetaan Yli-Tupalan tilalla Pohjois-Mäntsälässä ja teurastetaan paikallisessa Hannu Vainio Oy:n teurastamossa
Hautjärvellä. Lähiruokaprojektissa pisimmällä ollaankin lihan kanssa. Toki kaupoistamme on saatu Koulutilan
vihanneksia Saarelta (Keuda) jo vuosia ja suosittujen vihannesten kanssa jatketaan edelleen. Nyt lähiruokaketjuun on
liittymässä myös muita tuottajia. Paikallista sipulia, hunajaa, ja mahdollisesti myös muita viljatuotteita on pian entistä
helpompi poimia ostoskoriin.
Perjantaina 4. syyskuuta on Kalaasissa tuottajatori – maistiaisia luvassa
Lähiruuan markkinointipäivä eli tuottajatori esittäytyy K-Kalaasissa 4. syyskuuta kello 14.00 – 16.00. Osa
mäntsäläläisistä tuottajista on tällöin paikalla ja luvassa on maistiaisia. Kaikkien tuotteiden osalta ei juuri nyt ole
sesonkia, mutta on tärkeätä avata mahdollisuuksia paikallisten tuotteiden esittelylle. Tilaisuudessa on mahdollista
keskustella lähiruokatuottajien kanssa.
Kiinnostus ratkaisee kampanjan laajentamisen
Tavoitteena on jatkaa lähiruuan myyntiä ja laajentaa sitä jos kiinnostusta riittää. Ratkaisevia asioita ovat tietenkin
kysyntä ja tuotteiden hinta sekä tuottajien valmius. Lähiruoka hanketta ovat vetäneet maaseutuasiamies Eero Laaksonen
ja MYK:n toimitusjohtaja Pekka Tikka. Myös he ovat Kalaasissa perjantaina haastateltavissa. Lähiruoka on myös
kuluvan valtuustokauden
tavoitteissa. Riihenmäen koululla vietetään myös 4. syyskuuta lähiruokapäivää. Aiheena on puutarhamarjat ja leipä.
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Lähiruokapäivän lahjakortti arvottiin
08.09.2009
Lähiruokapäivä perjantaina 4.9.2009 sai Mäntsälässä suuren suosion. Neljäsataa arpalippua täyttyivät pikaisesti.
Arpaonni suosi Toini Komppaa, joka voitti MYK:n lahjoittaman 40 €:n arvoisen lahjakortin. Onnittelemme!

Hirvigolfin voitot Mäntsälään – MYK kolmas
20.09.2009
Perjantaina 4. syyskuuta pelatussa Hirvigolfissa kaikki palkintosijat tulivat mäntsäläisille yrityksille. Voiton vei KSupermarket Kalaasi, toiseksi pelasi PRP-Plastic ja kolmanneksi Mäntsälän Yrityskehityksen joukkue. Kisaan osallistui
peräti 15 Hirvihaara Golfin yhteistyökumppania.
MYK joukkueessa pelasivat Maija Harsu ja Ville Manninen. Tänä vuonna MYK kokosi mestaripelaajansa
asiantuntijarekisteristään. Manninen on erikoistunut sap-tuotannonohjausjärjestelmiin ja Harsu sijoittajaviestintään.
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Myyntikoulutus veti tuvan täyteen väkeä
15.10.2009
Seppo Huovilan luento ”Mitä asiakkaat todella haluavat” oli lähes loppuunmyyty eli kunnantalon lähes 30 -paikkainen
kokoustila oli täynnä innokkaita yrittäjiä keskiviikko iltana. Seppo Huovila antoi kuulijoille selviä, käytännönläheisiä
työkaluja asiakaskohtaamistilanteisiin. Huovilan omat esimerkit, myyntitarinat kevensivät iltaa.
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää seuraavan myyntiteemaisen koulutusillan marraskuun 3. päivänä. Silloin vuoden 2009
myyntikouluttaja Seppo Huovila kertoo asiakaspalvelun olevan iloinen peli.
Koulutukseen (39 € + Alv) voi ilmoittautua sähköpostitse.

Finnrautech avasi työvaatteiden myymälän
16.10.2009
Työvaatteita, työhanskoja, työkenkiä ja kaikkea työhön liittyviä suojaimia saa nyt entistä helpommin Mäntsälästä.
Perjantaina 16. lokakuuta Rauli Koskinen avasi uuden FINNRAUTECH myymälänsä Mäntsälän Portissa, Maisalantie
18:ssa eli samassa rakennuksessa, jossa toimii myös Mäntsälän Puutarhakone.
Avajaispäivänä myymälä oli täynnä väkeä. Monia vaatteita voi työvaatteiden lisäksi käyttää vaikka vapaa-aikana ja
asiakkaat olivat iloisia myös lastenvaatteista, jotka ovat käytännöllisiä ja turvallisia.

Jaffa-pullokioski täyttää 50 vuotta
20.10.2009
Kaikki vanhaa Lahdentietä ajaneet muistavat jo vuosien takaa kioskin, jonka katolla komeilee keltainen iso Jaffa-pullo.
Nyt kioski on niin sanotusti tullut miehen ikään eli täyttää lauantaina 17. lokakuuta 50 vuotta. Kioskille 50 vuoden
toiminta on mittava saavutus. Yritys juhlii yrittäjä Anja Lahden johdolla lauantaina kello 12 alkaen. MYK onnittelee!

Minustako yrittäjä? To 26.11. 2009 klo 17.30-20.00
26.10.2009
Informaatiotilaisuus yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
to 26.11.2009 klo 17.30-20.00
Mäntsälän kunnantalo, kunnanhallituksen huone, 3.krs
Aiheet: yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot, verotus, viranomaisyhteydet,
vakuutukset, rahoitus, starttiraha, yrittäjän työvoimapalvelut, yrittäjän työhyvinvointi ja MYK:in yrittäjäpalvelut.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.

VOX joulukonsertti Mäntsälän kirkossa 1. joulukuuta kello 19
11.11.2009
Mäntsälän ystävyyskunnasta Ruotsin Varasta saapuu lauluyhtye VOX ja vanhanmusiikin orkesteri Ensamble Mare
Balticum 1. joulukuuta Mäntsälän kirkkoon. Kuulijoille on luvassa vanhanajan joulu. Ohjelmisto koostuu
tunnelmallisista joululauluista. Mäntsäläläisyleisölle tarjotaan renessanssi- ja barokkimusiikin helmiä. VOXin ääni soi
loisteliaasti. Se soi runoutta ja herkkyyttä luoden vanhanajan joulutunnelman.
Konsertti alkaa 1. joulukuuta kello 19 ja kestää tunnin ja 15 minuuttia. Ohjelmia voi ostaa etukäteen Sport Net Cafesta
Monitoimitalolta ja Mäntsälän seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Aikuisten hinta on 15 euroa ja eläkeläisten ja
opiskelijoiden 10. Lapset veloituksetta. (maksut vapaaehtoisia).

Minustako yrittäjä ilta maanantaina 19.4.2010 klo 18.00-20.30
18.11.2009
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää informaatiotilaisuuden yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
ma 19.04.2010 klo 18.00-20.30.
Paikkana on
Mäntsälän Sähkön talo, osoitteessa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
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Pääluennoitsija Harri Kari aiheet ovat : yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot,
verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset ja rahoitus. Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimistosta Pertti Keskianttila
kertoo starttirahasta ja yrittäjän työvoimapalveluista.
Työhyvinvointi ja Mäntsälän Yrittäjien toiminta ovat myös teemoina. MYK:n toimitilapalvelut Mäntsälässä esittelee
Jyrki Teeriaho.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.

Minustako Yrittäjä -infotilaisuus to 31.10.2013
01.12.2009
Yrittäjiksi aikoville infoilta
Minustako yrittäjä?
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää infoillan yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville henkilöille. Ilta järjestetään
torstaina 31. lokakuuta 2013 kello 17.30-20.00 Mäntsälän Sähkön talossa (Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä). Aiheina ovat
muun muassa: yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot, verotus, viranomaisyhteydet,
vakuutukset, rahoitus, starttiraha, yrittäjän työvoimapalvelut, yrittäjän työhyvinvointi ja MYK:in yrittäjäpalvelut.
Pääluennoitsijana on Harri Kari MYK:stä.

Mäntsälä suunnittelee 15 000 neliön outletkeskittymää keskustaan
17.12.2009
Mäntsälän ydinkeskustaan on nousemassa mittava outletkeskus, jos ennakkosuunnitelmat toteutuvat täydessä mitassa.
Mäntsälän kunnanhallitus päätti maanantaina (14.12.2009) solmia yhteistyösopimuksen ruotsalaisen Deliza AB:n
kanssa.
Tavoitteena on rakentaa 15 000 neliön outlettuotteisiin keskittynyt erikoistavarakaupan liikekeskus Mäntsälän
ydinkeskustaan. Paikkavaihtoehtoja on kaksi: nykyisen linja-autoaseman alue ja Keskuskadun varrella oleva vanha Smarket ympäristöineen. Tarkoituksena on avata outlet vuonna 2013.
Deliza Ab selvittää vuoden 2010 aikana mahdolliset tilojen vuokraajat ja kiinteistösijoittajat. Mäntsälän kunta vastaa
kaavoituksesta.

Jouluhylkeet ja MYK välipäivinä
22.12.2009
Tämän joulun hauskin ja ilahduttavin joulukortti tuli mielestäni Mäntsälän terveyskeskuksen hammashoitolasta.
Vastikään avatun hammashoitolan atriumpihalla joulua toivottavat iloiset kurkottelevat hylkeet, jotka on iloisesti
tonttulakitettu. Taideteoksen on toteuttanut Mäntsälän kunnan vihersuunnittelija Arja Aalto ja hylkeet on valmistettu
Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston käsityöpajassa.
Jouluisten hylkeiden myötä myös MYK toivottaa rauhallista joulua kaikille mäntsäläläisille ja yhteistyökumppaneilleen.
Hyvää joulua
MYK/Jyrki
Joulun välipäivinäkin palvelemme seuraavasti:
ma 28.12.2009 avoinna – p. 050 383 9595 (Tytti)
ti 29.12.2009 avoinna – p. 050 3819204 (Jyrki) ja 050 383 9595 (Tytti)
ke 30.12.2009 avoinna – p. 050 3819204 (Jyrki) ja 044 521 1675 (Teuvo)
to 31.12.2009 SULJETTU
ma 4.1.2010 avoinna – p. 050 3819213 (Pekka), 050 383 9595 (Tytti)
ti 5.1.2010 avoinna – p. 050 3819213 (Pekka), 050 383 9595 (Tytti)
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Kuva: Mäntsälän hammashoitolan sähköinen joulutervehdys
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2010
Info TV-mainonnasta, ilmainen - mutta ilmoittaudu
11.01.2010
Kutsu tv-mainonnan aamuun
- Tv-mainonta on niin kallista, ettei sitä kannata edes harkita. Vai onko?
Tule keskustelemaan tv-mainonnasta, sen toimivuudesta ja kustannuksista aamiaistilaisuuteemme! Aamiaisen
yhteydessä esittelemme Mäntsälän Yrityskehityksen, Frame Graphics Oy:n ja MTV3-kanavan mäntsäläläisille
yrityksille valmisteleman tv-mainonnan yhteispaketin.
Yhteispaketti tuo näkyvyyttä ja pienentää kustannuksia – tule kuulemaan ja kysymään siitä lisää!
Aika ja paikka
Keskiviikko 9. joulukuuta kello 8.15–9.30
Mäntsälän ammattiopiston uusi opetusravintola Keuda
Lukkarinpolku 2, länsipääty
Tilaisuuden kulku
Klo 8.15 Joulupuuro & aamiainen
Klo 8.25 Miksi yhteistä tv-mainontaa?
Markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho, MYK
Klo 8. 35 Toimiva pohja yhteismainokselle, perusidean esittely
Toimitusjohtaja Sari Knuutinen, Frame Graphics Oy
Klo 8.55 Miten valita sopivin kampanja: alueet, ohjelmat ja kohderyhmät?
Myyntiryhmän päällikkö Thomas Hirn, MTV3
Klo 9.15 Onko yhteismainonnassa ideaa?
Yhteinen keskustelu
Jotta aamiaista ja puuroa varmasti riittää, ilmoitathan osallistumisestasi 5.12.2009 mennessä jyrki.teeriaho@mantsala.fi
tai gsm 050 381 9204. Huom! Joulupuuroon on piilotettu manteli, jonka löytäjä palkitaan!
Tilaisuuteen osallistuminen ei velvoita mihinkään. Tarkoituksena on kerätä mielipiteitä ja kuulla ideoita ja toiveita siitä,
kannattaako mäntsäläläisten yrittäjien tv-mainonnan toteutusta kehittää.
Lämpimästi tervetuloa
Jyrki & Sari & Tomppa

Mäntsälä suunnittelee 15 000 neliön outletkeskittymää keskustaan
15.01.2010
Mäntsälän ydinkeskustaan on nousemassa mittava outletkeskus, jos ennakkosuunnitelmat toteutuvat täydessä mitassa.
Mäntsälän kunnanhallitus on solminut yhteistyösopimuksen ruotsalaisen Deliza AB:n kanssa.
Tavoitteena on rakentaa 15 000 neliön outlettuotteisiin keskittynyt erikoistavarakaupan liikekeskus Mäntsälän
ydinkeskustaan. Paikkavaihtoehtoja on kaksi: nykyisen linja-autoaseman alue ja Keskuskadun varrella oleva vanha Smarket ympäristöineen. Tarkoituksena on avata outlet vuonna 2013. Arkkitehtikilpailu on alkanut ja maaliskuun lopussa
odotetaan ensimmäisiä kuvia.
Deliza Ab selvittää vuoden 2010 aikana mahdolliset tilojen vuokraajat ja kiinteistösijoittajat. Mäntsälän kunta vastaa
kaavoituksesta.
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Kokeile tonttilaskuria
03.02.2010
Kun harkitset yritystontit ostamista, kokeile kätevää tonttilaskuriamme. Laskuri kertoo tontin hinnan lisäksi muun
muassa vesi- ja sähköliittymien hinnat. Saat tontin kokonaiskustannukset näppärästi.
Laskuriin pääset TONTIT valikosta. Valitse sen jälkeen kartasta yritysalue ja klikkaa. Vapaat tontit avautuvat näkyviin
vihreinä. Tonttia klikkaamalla pääset tonttilaskuriin.

LÄÄKÄRIOPISKELIJAT NOTEERASIVAT MÄNTSÄLÄN KORKEALLE
12.02.2010
Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteinen terveyskeskus eli Mustijoen terveyskeskus osallistui ”Kunta etsii lääkäriä” –
tapahtumaan lokakuun lopussa Helsingissä. Lääkeyhtiö Pfizer on koonnut kävijöiden mielipiteet näytteilleasettajien
onnistumisesta. Opiskelijat arvioivat Mäntsälän korkealle: Mäntsälä sai toiseksi korkeimmat arvosanat yhdessä Lohjan
ja ympäristökuntien kanssa. Vantaa vei voiton. Mäntsälän pistemäärä oli 3,9, joka jäi vain promillen Vantaasta. Helsinki
ylsi arvosanaan 3,7, Järvenpää 3,6 ja Kerava sai tulokseksi 3,4.
Kuntatyönantajissa on eroa
Lääketieteen opiskelijoista valtaosa arvioi tapahtuman hyödylliseksi ja eniten positiivisia mainintoja sai kohtaaminen
kuntien kanssa. – ”Kuntatyönantajissa on sittenkin jonkin verran eroa. Ja esittelijöissä myös!” on tutkimukseen kirjattu
kommentti. Opiskelijat toivoivat kunnilta selkeää myyntiesitettä työpaikoista. Uteliaita ollaan työnjoustavuudesta,
ohjauksesta, konsultaatiomahdollisuuksista, päivystysvelvoitteista ja palkkauksesta.
Tutkimus yllättää listaamalla kunnat ja kuntayhtymät kiinnostavimmiksi työpaikoiksi opiskelijoiden mielestä. Kuntien
jälkeen tulevat vasta valtio, henkilöstövuokrausfirmat, yksityiset terveyspalveluiden tarjoajat ja viimeisenä
lääketeollisuus.
Mäntsälän kunnan esittelijöinä tapahtumassa toimivat apulaisylilääkäri Maarit Nevalainen, johdon sihteeri Satu
Nieminen-Punta, osastonhoitaja Pertti Sopanen ja lääkäri Jussi Toivonen.

UUSIA OMAKOTITALOTONTTEJA MYYNTIIN MÄNTSÄLÄSSÄ
18.02.2010
Mäntsälän kunnalta tulee myyntiin uusia omakotitalotontteja Ruusutarhan alueelta kevään aikana. Uusia
pientalotontteja on yhteensä 14, joista ensimmäiset kahdeksan voidaan luovuttaa rakentajille keväällä 2010, jolloin
alueen kunnallistekniikka valmistuu. Alueelle on mahdollista rakentaa yksi- tai puolitoistakerroksisia omakotitaloja.
Talot voivat olla puutaloja tai rapattuja.
Toisen vaiheen seitsemän tonttia ovat rakennettavissa vuosina 2012–2013, kun alueen kunnallistekniikka on
kokonaisuudessaan valmis.
Ruusutarhojen alue on Mäntsälässä lähellä suosittua Anttilan asuinaluetta. Matkaa rautatieasemalle on noin kilometri.
Anttilan ja Kaunismäen alueen päiväkodit ovat lähellä.
Rakennusoikeutta tonteilla on 190 + 40 kerrosneliömetriä, jolloin rakennusoikeuden hinnalla 150 euroa per
kerrosneliömetri tulee tonttien maapohjan hinnaksi 34 500 euroa.
Ruusutarhojen lisäksi Mäntsälän kunnalla omakotitalotontteja Männikössä ja yksi tontti kunnan eteläosassa
Hyökännummella Linjatien varressa.

Erikoisvalu vaihtoi omistajaa; ruorissa nyt Marko Halmela
22.02.2010
Suomalaisen valimo- ja konepajateollisuuden keskuudessa laadustaan ja asiakaslähtöisyydestä tunnettu Erikoisvalu H.
Laakso on vaihtanut omistajaa. Uusi omistaja on mäntsäläläinen Marko Halmela ja Erikoisvalu on vaihtanut kaupan
myötä nimeään Erikoisvalu Halmelaksi.
Omistajanvaihdos toteutettiin liiketoimintakauppana, jonka vaikutus näkyy ulospäin ainoastaan yrityksen y-tunnuksen
vaihtumisena sekä yrityksen nimen päivityksenä. Yrityskauppa toteutui tammi- helmikuun vaihteessa. Uutena
omistajayrittäjänä Erikoisvalussa aloitti Marko Halmela. Hänellä on takanaan jo yli vuosikymmenen työkokemus
Erikoisvalussa. Halmela on määrätietoisesti kouluttautunut valimoalalle sekä yritysjohdon tehtäviin.
Erikoisvalu H. Laakso Oy:n omistajat Raija ja Heimo Laakso päättivät tammikuun lopussa yli kolmen
vuosikymmenen ajan kestäneen ansiokkaan yrittäjätaipaleensa. Heidän aikanaan Erikoisvalu nousi
suomalaisen valimoalan huippuosaajaksi.
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– Tavoitteenani on täyttää saappaat, jotka Heimo Laakson jälkeen nyt jäävät tyhjiksi. Homma on haastava, mutta
tärkeintä on nyt omistajanvaihdoksen yhteydessä turvata asiakkaidemme toimintavarmuus sekä ottaa asiakasnäkökulma
kokonaisuudessaan huomioon. Haluan, että Erikoisvalu tunnetaan myös tulevaisuudessa kyvyistään toteuttaa
asiakkailleen antamansa lupaukset, toteaa Marko Halmela.
Erikoisvalu H. Laakso Oy:n pitkäaikainen teknillinen johtaja Arvo Huisko jatkaa edelleen
Erikoisvalussa tehtävänimikkeenään Tuote- ja Kehityspäällikkö 1.2.2010 lähtien.

MYK:n kehittämistarvekartoitus selvittää yhteistyöhaluja
10.03.2010
Mäntsälän Yrityskehityksen vuosittainen kehittämistarvekartoitus mäntsäläläisille yrityksille on aiempaa lyhyempi ja
ytimekkäämpi. Keskeisenä kysymyksenä on yritysten välinen yhteistyö. Tätä kysymystä kysytään kahdessa kohdassa: Oletko kiinnostunut yhteisestä toimitilahankinnasta muiden yritysten kanssa ja – oletko kiinnostunut tarjoamaan
palveluita tai tuotteita konkreettisesta yhteistyöstä muiden yritysten kanssa?
Tällä hetkellä MYK:ssä on asiakkaita, jotka etsivät Mäntsälästä toimivia toimistotiloja. Yrittäjien tilatarpeet vaihtelevat
huomattavasti, mutta varsinkin toimistotilatarvitsijoiden kanssa voidaan aikaansaada yhteisiä tilahankkeita.
Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen yhteistyössä perustuu muun muassa yritysten toiveisiin. Yrittäjät kokevat
julkisyhteisöasiakkaat, kuten kunnat. kuntayhtymät tai valtion vaikeasti lähestyttäväksi asiakkaaksi. Yhdessä voitaisiin
miettiä keinoja ja tapoja onnistumiseen myyntityössä. Mutta täysin muunkinlainen toiminta on mahdollista. Tästä
oivana esimerkkinä on mäntsäläläisten yrittäjien MYK:n kanssa yhteistyössä toteutettu TV-kampanja, joka pyörii
ruuduissa kevään mittaan.
Mäntsälän Yrityskehitys toivoo saavansa myös yrityksiltä aivan perustietoja: monella yrityksellä ei ole ilmoitettuna
kotisivuosoitettaan tai sähköpostia. Tästä tulee melko usein palautetta asiakkailta, jotka etsivät palveluita MYK:n
palvelutietokannan avulla.
Kehittämiskartoitus ilmestyy vastattavaksi yrittäjille maaliskuun puolessavälissä.

Minustako yrittäjä ilta maanantaina 19.4.2010 klo 17.30-20.15
25.03.2010
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää informaatiotilaisuuden yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
ma 19.04.2010 klo 18.00-20.30.
Paikkana on Mäntsälän Sähkön talo, osoitteessa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
Pääluennoitsija Harri Karin aiheet ovat : yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot,
verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset ja rahoitus. Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimistosta Pertti Keskianttila
kertoo starttirahasta ja yrittäjän työvoimapalveluista.
Työhyvinvointi ja Mäntsälän Yrittäjien toiminta ovat myös teemoina. MYK:n toimitilapalvelut Mäntsälässä esittelee
Jyrki Teeriaho.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.

KUNNAN JÄTTITAULU PYSTYTETTIIN KAPULIIN
30.03.2010
Uusi komea kunnan mainostaulu pystytettiin viikonlopun aikana Kehä V:n varrelle Mäntsälän Kapuliin. Uusi taulu
mainostaa Kapulin logistiikkakeskusta, ja se on mitoiltaan peräti 6 kertaa 18 metriä. Taulu näkyy autoilijoille, jotka
saapuvat Mäntsälään Hyvinkäältä päin.
Taulun on ideoinut ja tuottanut Mäntsälän Yrityskehitys. Hankkeesta vastasi Jyrki Teeriaho. Mainostaulun
pystyttäminen lupa-anomuksineen kesti noin kolme kuukautta. Kaikki mukana olleet ihmiset toimivat ripeästi ja
erinomaisen ammattitaitoisesti. – Tämä projekti sujui hämmästyttävän jouhevasti ja vauhdikkaasti, toteaa Teeriaho.
Mukana oli toistakymmentä ihmistä: Kunnan maa-alueen luovutti mainoskäyttöön Lauri Pouru, Nina Salovaara myönsi
luvat, Marko Oikarinen asemoi taulun paikan, Mäntsälän Sähkön Timo Korpelainen, Vesa Selikare ja Jukka Kullberg
toimittivat tukipylväät, Jukka Hanhinen hoiti puunraivauksen, graafinen suunnitelma syntyi Framegraphicisssa Sari
Knuutisen johdolla ja Teemu Valkaman kynästä. Mainospinnat painettiin Lila-Texissä Mäntsälässä. Lila-Texin Erkki
Pyykkö oli myös hankkeen pystytyksen koordinaattori. Hänen apunaan toimivat kaivurityössä Antti Pyykkö,
kirvesmiestyöt hoiti Tapani Hoffrén ja Antti Pyykkö nuorempi toimi lautapoikana. He uhmasivat viikonlopun vaikeita
keliolosuhteita ja hoitivat pystytyksen yli kymmenenkin metrin korkeudessa.
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Valon aamu Mäntsälässä ma 17.5.2010
21.04.2010
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää yhteistyössä Mäntsälässä toimivan Philips Oy Valaistuksen kanssa ”Valon aamu” –
tilaisuuden maanantaina 17. toukokuuta 2010. Tilaisuudessa keskitytään valon mahdollisuuksiin myynnin parantajana ja
tuotannon ja työympäristön turvallisuuden lisääjänä. Tilaisuuden pääpuhujana on aluemyyntipäällikkö Jani Suojanen
Philipsiltä.
Tilaisuus alkaa kello 8.30 Keudan opiskelijaravintola Lukkarissa (Lukkarinpolku 2) ja päättyy noin kello 9.30. Tilaisuus
on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 11.5.2010 mennessä sähköpostiosoitteeseen.

Mäntsälän asemalla nyt Junamaatti
23.04.2010
Mäntsälän asemalla on nyt toiminnassa oleva Junamaatti, josta voi ostaa matkalippuja kaikkialle Suomeen. Vihreä
Junamaatti sijaitsee raiteelle 1 johtavan portaan vieressä ylätasanteella.
Uusia junamaatteja tulee 72 asemalle ja yhteensä 128 kappaletta. Uudet vihreät automaatit löytyvät
jo mm. Helsingin, Pasilan, Espoon, Myyrmäen, Siilinjärven, Joensuun ja nyt myös Mäntsälän asemalta. Loput uudet
automaatit asennetaan toukokuun aikana.
Uusilla automaateilla kelpaavat maksuvälineinä ainoastaan sirulliset maksukortit, sekä VR Matkatili- ja American
Express -kortit.

Älä juo vettä
12.05.2010
Hanavettä ei suositella juotavaksi toistaiseksi. Osassa Mäntsälän kirkonkylän aluetta hanavesi on värjääntynyttä ja
tulokset näytteistä saadaan huomenna. Veden käyttäjiä pyydetään seuraamaan tiedotteita Mäntsälän Veden kotisivuilta
ja radiosta.

K-Kalaasi on Uudenmaan paras K-supermarket
12.05.2010
Mäntsälän K-Kalaasi on valittu Uudenmaan parhaaksi K-supermarketiksi. Mäntsäläläiset tuntevat kaupan erinomaisen
monipuolisesta valikoimasta ja hyvästä palvelusta. MYK onnittelee.

Pyöräillen rahaa vanhuksille
17.05.2010
Kauppakatutapahtumassa yrittäjät pyöräilevät rahaa vanhusten viriketoimintaan
Kauppakatutorstaina yrittäjillä on mahdollisuus hyväntekeväisyyspyöräilyyn Vireuksen ryhmäliikuntatilassa
Keskuskatu 4:ssä.
Ohjatussa pyöräilyssä kerätään rahaa Mäntsälän kunnan vanhusten viriketoimintaan. Yritysten henkilökunta on myös
tervetullut pyöräilemään. Torstain 20. toukokuuta tapahtuman lähtöajat ovat kello 13,14 ja 15. Kesäkuun 10.6.2010
tapahtumat lähtöajat ovat illalla kello 21, 22 ja 23.
Kunkin pyöräilijän panostus on 10 euroa, joka tilitetään lyhentämättömänä Mäntsälän kunnalle ja edelleen vanhusten
viriketoimintaan. Pyöräilyyn voi ilmoittautua sähköpostitse: vireus@vireus.fi

SOSIAALINEN MEDIA LIIKETOIMINNAN TUKENA
18.05.2010
Räjähdysmäisesti leviävä sosiaalinen media on käynnistänyt ennennäkemättömän murroksen ihmisten ja yritysten
välisessä viestinnässä. Jo puolet suomalaisista on mukana. Tule tarkastelemaan käytännönläheisesti, kuinka oma
yrityksesi voisi kasvattaa myyntiä sosiaalisen median avulla.
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KEVÄÄN SUOSITUIN KURSSI UUSITAAN NYT ILTAKURSSINA!
Aika: Keskiviikkona 15.9.2010 klo 18.05 - 21.00
Paikka:Mäntsälä, kunnantalo 3 krs. tila Edustustila
Tilaisuuden vetämisestä vastaa Bond St Oy, FM Ilkka Heiskanen ja Ville Ailio
18.05 –21.00
OHJELMA
1. Sosiaalisen median taustat
Mistä sosiaalisen median ilmiössä on kysymys, käyttäjäkunta, trendit, yleisimmät alustat ja niiden toiminnallisuus
2. Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena
Mihin sosiaalinen media soveltuu yrityksen näkökulmasta, miten minimoit riskit, esimerkkejä meiltä ja maailmalta
3. Oy Minun Ab
Oman yrityksen tiekartta
Tilaisuuteen on osallistumismaksu 39 euroa + Alv 23%.

Yrittäjänaiset järjestävät kaikille avoimen kartanokierroksen
21.05.2010
Mäntsälän Yrittäjänaiset järjestävät kaikille avoimen kartanokierroksen toukokuun 22. päivänä. Bussi
kartanokierrokselle hurahtaa kello 10.30 Mäntsälän linja-autoasemalta ja palaa sinne kello 18. Välillä käydään neljässä
kartanossa, muutamassa ostoskohteessa ja nautitaan maittava lounas Sälinkään kartanossa sekä juodaan iltapäiväkahvit
Alikartanossa. Mukana on kokoajan Kartanomatkojen opas.
Matkan hinta on 60 euroa (Yrittäjänaisten jäsenille erikoishinta) ja ilmoittautuminen hoituu maksamalla tuo summa
tilille 800012-71390503. Lisätietoja retkestä antaa Elina Alanko (elina.alanko(at)mantsalalehti.fi

Kyyjärvi voitti Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa Vuoden markkinointituote
-sarjan
28.05.2010
Viidettä kertaa järjestetyn Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun voitot menivät Kyyjärvelle, Uuteenkaupunkiin,
Savonlinnaan ja Ouluun. Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 41 työtä matkailu-, rekrytointi- ja kilpailukykysarjoihin sekä
vuoden markkinointituote -sarjaan.
Vuoden markkinointituotteeksi valittiin Kyyjärven kunnan käynnistämä Nopola News, joka on sosiaalisen median
hyödyntämisen ansiokas esimerkki. Nopola News -verkkopalvelua ylläpitävät Kyyjärven mediamyllärit ry, ja
sisällöntuottajina ovat paljolti kuntalaiset.
Mäntsälän kunta osallistui Vuoden markkinointituotesarjaan ja oli semifinalistien joukossa. Mäntsälän
työ ”Kuumailmapallot Mäntsälän taivaalla” esiteltiin Tampereella erikseen Kuntaliiton Piiri-seminaarin 140 -päiselle
yleisölle ja se on myös esillä Kuntaliiton ”Ihan Parhaat” – esitteessä. Tuomaristo arviointi Mäntsälän
työstä: ”Tapahtuman ja sen markkinoinnin toteutus oli erittäin kustannustehokas ja tavoitteet ylitettiin
kymmenkertaisesti. Tapahtuma on varsin yleinen markkinoinnin keino, mutta Mäntsälän idea on hauska ja erilainen.
Erinomainen osoitus siitä, että yhdestä pienestä nerokkaasta ideasta lähtenyt toteutus on mahdollista rakentaa brändiksi,
jos toimintaa jatketaan vuosittain. Erinomaista on myös tapahtuman tutkiminen jatkokehittelyä varten eli tapahtumasta
laadittu opinnäytetyö”.

Mäntsälä on elinkeinopolitiikan ykkönen
28.05.2010
Mäntsälä on edelleen ykkönen elinkeinojen kehittäjänä Uudellamaalla
Mäntsälä pärjäsi jälleen erinomaisesti Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopolitiikan mittaristo tutkimuksessa. Mäntsälä on
tutkimuksen mukaan Uudenmaan alueen paras kunta 57 pisteellä. Seuraavina tulevat Lapinjärvi (56 p), Lohja (48),
Kerava (48) sekä Nummi-Pusula (48).
Koko Suomen kuntien pistekeskiarvo on 48. Uudellamaalla ollaan kuitenkin muuta maata kriittisempiä ja keskiarvo on
täällä vain 39. Tätä taustaa vasten Mäntsälän hyvä tulos korostuu entisestään.
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Tutkimuksen parhaat kunnat eri osa-alueilla Uudellamaalla:
YHTEISTULOKSET
Mäntsälä (57)
Lapinjärvi (56)
Lohja (48)
Kerava (48)
Nummi-Pusula (48)
YLEINEN ELINKEINOPOLITIIKKA
Lapinjärvi
Lohja
Mäntsälä
KUNNAN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSLÄHTÖISYYS
Lapinjärvi
Mäntsälä
Karjalohja
ELINKEINOTOIMEN RESURSSIT
Mäntsälä
Lapinjärvi
Järvenpää
KUNNAN VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
Nummi-Pusula
Mäntsälä
Lapinjärvi
KUNNAN YHTEISTYÖ SEUTUKUNNASSA JA MAAKUNNASSA
Lapinjärvi
Mäntsälä
Nummi-Pusula
KOULUTUS
Mäntsälä
Järvenpää
Hyvinkää
JULKISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA KUNTIEN HANKINTAPOLOITIIKKA
Nummi-Pusula
Lapinjärvi
Karjalohja
INFRASTRUKTUURI
Askola
Lapinjärvi
Mäntsälä
SEUDULLISEN KEHITTÄMISYHTIÖN TOIMINTA
Nummi-Pusula
Karjalohja
Lohja
PÄÄTÖSTEN YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kerava
Lohja
Mäntsälä
Mäntsälän Yrityskehityksessä ollaan tuloksesta erittäin tyytyväisiä. Hyvään tulokseen ei kuitenkaan tuudittauduta vaan
kehittämistyötä tehdään joka päivä. Tavoitteenamme on entistä parempi Mäntsälä yrittäjille ja asukkaille.

KAUPPAKATU TORSTAI LÄHESTYY - 10.6.10
01.06.2010
Kauppakatu torstai on jälleen 10. kesäkuuta. Toivomme kaikkien olevan yhtä hyvin mukana kuin
toukokuun tapahtumassa, josta saimme mukavaa palautetta. Aktiivisia yrityksiä oli tuolloin 25.
Kesäkuun tapahtumaan toivomme toki vieläkin vilkkaampaa osanottoa.
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Pyöräile rahaa vanhusten viriketoimintaan torstaina 10.6.2010
01.06.2010
VIREUS OY:n haaste Mäntsälän yrittäjille:
"Arvoisat yrittäjät,
Yrityskehityksen mukava kauppakatutempaus jatkuu 10.6. Lähdetään kaikki yritykset ja työntekijät yhdessä mukaan
talkoohengellä "polkemaan" virkistysrahaa oman kunnan Kotokartanon vanhusten kesän virkistystoimintaan.
Pyöräilytapahtuma on sisäpyöräilyä /spinningiä Vireuksen ryhmäliikuntatiloissa.
Ilmoittaudu mukaan vaikka koko työporukalla ja vietä samalla tykyiltaa pyöräilyn merkeissä. Pyöräilytapahtumien
ajankohdat alkavat klo 21, 22 ja 23. Tule reippaasti mukaan saamaan hyvä mieli liikunnasta ja toisten auttamisesta...".

Pian on taas Kauppakatutorstai - 10.6.10
01.06.2010
Kauppakatutorstai on jälleen 10. kesäkuuta. Toivomme kaikkien olevan yhtä hyvin mukana kuin toukokuun
tapahtumassa, josta saimme mukavaa palautetta. Aktiivisia yrityksiä oli tuolloin 25. Kesäkuun tapahtumaan toivomme
toki vieläkin vilkkaampaa osanottoa.

Polje virkistysrahaa vanhuksille
01.06.2010
VIREUS OY:n haaste Mäntsälän yrittäjille:
"Arvoisat yrittäjät,
Yrityskehityksen mukava kauppakatutempaus jatkuu 10.6. Lähdetään kaikki yritykset ja työntekijät yhdessä mukaan
talkoohengellä "polkemaan" virkistysrahaa oman kunnan Kotokartanon vanhusten kesän virkistystoimintaan.
Pyöräilytapahtuma on sisäpyöräilyä /spinningiä Vireuksen ryhmäliikuntatiloissa.
Ilmoittaudu mukaan vaikka koko työporukalla ja vietä samalla tykyiltaa pyöräilyn merkeissä. Pyöräilytapahtumien
ajankohdat alkavat klo 21, 22 ja 23. Tule reippaasti mukaan saamaan hyvä mieli liikunnasta ja toisten auttamisesta.

SM-kynnöt Mäntsälässä syyskuussa
07.06.2010
Traktorikynnön SM-kilpailut Mäntsälän Saarella 24.–25.9.2010
Traktorikynnön Suomen mestaruuden ratkotaan tänä vuonna Mäntsälässä. Sänkiosuus kilpaillaan perjantaina ja
lauantaina ratkeaa nurmiosuus. Sarjoja on kolme; yleinen sarja, nuortensarja ja paluuaurasarja.
Kilpailupaikkana on Saaren kartanon alue. Pääjärjestäjänä on Kyntötoimikunta ja käytännön toimintaa hoitaa tänä
vuonna ProAgria Uusimaa ry. yhteistyössä Keuda Saaren yksikön kanssa. Mäntsälän kunta on myös tapahtumassa
mukana.
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Sosiaalinen media saattaa auttaa liiketoiminnan kasvattamisessa
09.06.2010
Mäntsäläläisillä yrittäjillä on mahdollisuus tutustua sosiaaliseen mediaan ja pohtia mistä on oikeastaan kysymys.
Teema-aamupäivä järjestetään tiistaina 8. kesäkuuta kello 9 - 12 Mäntsälän kunnantalolla kokoushuoneessa 1-2.
Luennoista vastaa Bond St Oy:stä FM Ilkka Heiskanen.
Osallistumismaksu on 50 euroa.
Katso tarkemmin KOULUTUSPALSTA.
Lisätietoja myös MYK:n Teuvo Mäkelältä.

MYK kesälaitumille
24.06.2010
Mäntsälän Yrityskehitys on kesälaitumilla 29.6. -30.7.2010. Avaamme jälleen 2. elokuuta 2010.
Kiireellistä sähköpostia voit laittaa info(at)mantsalanyrityskehitys.fi tai soittaa päivystysnumeroomme 050 3819213.

EUROMASTERHALLI JO HARJAKORKEUDESSA
05.08.2010
Arto Kauppisen omistaman Mäntsälän Renkaat Oy:n halli Ali-Maisalantiellä on jo harjakorkeudessa. Syksyllä avattavan
Euromaster –rengasmyymälän runko- ja elementtityöt on urakoinut porilainen Niglos Oy. Mäntsäläläisiä urakoitsijoita
ovat LVI-Valkonen Oy, Putkiliike Salovaara, Jonite-Elektro Oy, Sähköasennus Hemmo Virtanen ja viemäritöistä
vastannut Velpe Oy.

MÄNTSÄLÄSSÄ RUNSAASTI MYÖNTEISIÄ STARTTIRAHAPÄÄTÖKSIÄ
12.08.2010
Mäntsälässä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehty 38 myönteistä starttirahapäätöstä. Se on suhteellista huomattavasti
enemmän kuin muissa Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston kunnissa.
Taulukossa myönteiset ja kielteiset päätökset 1.1.-30.6.2010:
Kielteisten päätösten määrä suluissa.
Mäntsälä 38(17)
Järvenpää31(32)
Kerava 17(13)
Tuusula 7(18)
Lisätietoja: Pertti Keskianttila, Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto.
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Kevään Mäntsälä tv-mainokset YouTubessa
15.08.2010
Nyt voit katsella Mäntsälässä kevään aikana toteutettuja tv-mainoksia YouTubessa, linkki:
http://www.youtube.com/watch?v=40OPzt8sL5Q

Opettajilla ja yrittäjillä treffit Mäntsälässä
18.08.2010
Mäntsäläläiset yrittäjät ja opettajat tutustuvat toisiinsa Riihenmäen koululla maanantaina 6. syyskuuta Opettaja &
Yrittäjä – treffeillä. Tapaamisessa pyritään syventämään koulujen ja yritysten hyvin toimivaa yhteistyötä entisestään.
Yritysvierailut ja TET -harjoittelujaksot ovat oppilaille tärkeitä ja mielenjääviä tapahtumia.
Diili Riihenmäki
Yrittäjä voi poimia Riihenmäen yrittäjäluokan kokoamista yhteistyömalleista yritykselleen sopivimman tavan
yhteistyöhön. Malleja on muun muassa Yrittäjän tunti, jonka aikana yrittäjä voi kertoa omasta toiminnastaan. Yrittäjän
varjo tarkoittaa, että oppilas seuraa tiiviisti yhden päivän aikana yrittäjän työtä. Päivästä tehdään kuvaraportti. Diili
Riihenmäki on kilpailu, jossa yrittäjä antaa tiimeille tehtävän. Tehtävä voi olla markkinointia, taloutta tai vaikkapa
tapahtuman suunnittelua. Voittajatyö pyritään toteuttamaan myös käytännössä.
Koulut ja yritykset – yritetään yhdessä tarkoittaa mainoskilpailua. Tässä kilpailussa valmistetaan ulkomainoksia
Keskuskadun mainospylväisiin. Laajin yhteistyömalli on kummiyrittäjänä toimiminen. Projekti on kolmivuotinen ja se
voidaan suunnitella tarkemmin yrityksen toiveiden pohjalta.
Yrittäjien lisäksi Opettaja & Yrittäjä – treffeille osallistuvat yläkoulujen, lukion ja ammattiopiston opettajat ja opintoohjaajat. Kello 18 alkava tapahtuma kestää parisen tuntia ja Riihenmäen koulun oppilaat järjestävät tarjoilun.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Riihenmäen koulun rehtorille Tuula Ilvoselle keskiviikkoon1. syyskuuta mennessä:
tuula.ilvonen(at)mantsala.fi tai 040 3145 420.

Mäntsälän kuntakonserni mukana Mäntsälä Messuilla
19.08.2010
Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävillä Mäntsälä Messuilla on Mäntsälän kunnan lisäksi esillä Mäntsälän
Sähkö ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
Mäntsälän Yrityskehitys – MYK esittelee yritystontteja ja kätevää yritysrekisteriä, josta mäntsäläläisten on helppo
löytää paikkakunnan palvelut. MYK:n osastolla on nähtävissä myös Mäntsälä-aiheiset tv-mainokset, joita esitettiin
MTV3-kanavalla kevään aikana. Yleisö saa äänestää parhaan tv-mainoksen. MYK:n osasto sijaitsee keskellä hallia.
Osaston numero on 25–26.
Mäntsälän Sähkö esittäytyy osastolla 48–50 ja esillä on muun muassa lämpöpumppuja ja laajakaistayhteysasiantuntijat
ovat tavattavissa. Mäntsälän Sähköllä on myös ulko-osasto.
Mäntsälän kunnan osastolla 11,12 ja 58 voi tutustua kunnan omakotitarjontaan. Kaavoituksen ja rakentamisen
asiantuntijoita kannattaa tulla tapaamaan.
Käykää Mäntsälän Messuilla la 27.8. ja su 28.8.2010.
Lauantaina messut avautuvat kello 10 ja ovat auki aina kello 17 saakka. Sunnuntaina aukioloaika on kello 10–16.
Sisäänpääsymaksu on kaksi euroa.
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Studio Kirsi Westermarkin tv-mainos äänestettiin Mäntsälä messuilla
parhaimmaksi
30.08.2010
Mäntsälä Messujen ”äänestä paras TV-mainos” – kilpailussa vei voiton Studio Kirsi Westermark.
Yleisöllä oli mahdollisuus valita paras tv-mainos MYK:n osastolla. TV-mainokset on näytetty kevään aikana MTV3 –
kanavalla. Mainostavat yritykset ovat valinneet näkyvyysalueen Uusimaa, Lahti tai Kuopio.
Pöytäkoristejunat olivat kilpailun voittoina. Arvonnassa onni suosi Anne Aurantea, Toni Paasikasta ja Antti Lassilaa.
MYK onnittelee!

Moottoritien liikennemäärät ennätykselliset heinäkuussa Mäntsälä-Lahti välillä
13.09.2010
Heinäkuussa autoja oli moottoritiellä Mäntsälä-Lahti välillä keskimäärin 29 000 vuorokaudessa. Luku on joitakin
tuhansia suurempi kuin Mäntsälästä etelään. Yleensä liikennemäärät laskevat heinäkuun lomakuukautena, mutta
kulunut heinäkuu teki poikkeuksen. Mäntsälän määriin ehkä vaikuttaa Kehä V:n syöttämä liikenne moottoritielle ja
ehkäpä myös helteet, jotka ovat saaneet eteläsuomalaiset suuntaamaan matkansa kohti järvi-Suomea, arvellaan
MYK:ssä.
Kesän huippupäivä oli juhannusaattoa edeltävä torstai, jolloin autoja oli yli 40 000 ja kesä viikonloput toivat liikennettä
keskimäärin 35 000 auton verran. Moottoritien keskilukema koko vuoden osalta on noin 23 000 autoa Mäntsälän
kohdalla.

Minustako yrittäjä ilta tiistaina 16.11.2010 klo 17.30-19.30 ja torstaina
18.11.2010 klo 17.30 - 19.30
27.09.2010
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää kaksiosaisen (=kaksi iltaa) informaatiotilaisuuden yritystoiminnan aloittamista
suunnitteleville
ti 16.11.2010 klo 17.30-19.30
mm. liikeidean arviointi, yritysmuodon valinta, kannattavuuden arviointi).
ja
to 18.11.2010 klo 17.30-19.30
(mm. yrittäjän sosiaaliturva, lakisääteiset maksut, verotus, rahoitus).
Paikkana on Mäntsälän Sähkön talo, osoitteessa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
Pääluennoitsija Harri Karin aiheet ovat : yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot,
verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset ja rahoitus. Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimistosta Pertti Keskianttila
kertoo starttirahasta ja yrittäjän työvoimapalveluista.
Työhyvinvointi ja Mäntsälän Yrittäjien toiminta ovat myös teemoina. MYK:n toimitilapalvelut Mäntsälässä esittelee
Jyrki Teeriaho.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen 8.11.2010 mennessä:
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MYK:ltä laaja kurssitarjonta mäntsäläläisille yrittäjille
29.09.2010
Mäntsälän Yrityskehitys Oy – MYK ja Hyvinkäällä toimiva aikuiskoulutuskeskus HYRIA ovat yhdessä ELY-keskuksen
kanssa räätälöineet mäntsäläläisille Pk-yrityksille mittavan koulutuspaketin. Neljä kursseista on tarkoitettu
taloushallinnon ammattilaisille.
Yrittäjä tai työntekijä voit valita koko kurssin tai yhden koulutusosion.
Pääasiassa iltakoulutuksina tapahtuvat luennot käsittelevät muun muassa seuraavia aihepiirejä:
11.10.2010 -28.10.2010 Toimiva vuorovaikutus (Hyvinkää)
18.10.2010 -25.10.2010 Organisaation puheviestintätilanteet (Hyvinkää)
26.10.2010 - 2.11.2010 Yritysmuodot ja verotus
27.10.2010 - 3.11.2010 Taulukkolaskennan hyötykäyttö 1 (Hyvinkää)
28.10.2010 - 4.11.2010 Sähköinen taloushallinto
1.11.2010 - 9.11.2010 Taloushallinto pienessä yrityksessä
5.11.2010 -18.11.2010 Verkkoliiketoiminta (Hyvinkää)
8.11.2010 -17.11.2010 Taulukkolaskennan hyötykäyttö 2 (Hyvinkää)
8.11.2010 - 30.11.2010 Tekstinkäsittelyn hyötykäyttö (Hyvinkää)
8.11.2010 - 15.11.2010 Tilinpäätöstaito
10.11.2010 - 17.11.2010 Työsopimuslainsäädäntö
15.11.2010 - 22.11.2010 Pienen yrityksen markkinointi
22.11.2010 - 1.12.2010 Esitysgrafiikan hyötykäyttö (Hyvinkää)
23.11.2010 -29.11.2010 Projektiosaaminen
24.11.2010 - 30.11.2010 Imagomarkkinointi ja markkinoinnin tuloslaskenta
8.12.2010 - 13.12.2010 Projektiosaaminen 2
10.1.2011 - 13.1.2011 Palkkahallinto
Kursseista 10 pidetään Mäntsälässä ja 7 Hyvinkäällä. Tarkempi kurssiesite on tilattavissa MYK:stä
info@mantsalanyrityskehitys.fi
Yritykset, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä hinta per kurssi on 82,50 (+ALV23%) ja se sisältää kaksi
iltaluentoa ja kaksi etätyöpäivää. Etätyöpäivien aiheet voit valita itse ja ne liittyvät aina oman yrityksen toimintoihin.
Mikäli yrittäjä osallistuu vähintään neljään kurssiin, on mahdollista saada ELY-keskuksen tukea 60-80% kurssin
kokonaishinnasta (660,-). Kurssi on osa EU-rahoitteista TAKO-projektia, joka päättyy Mäntsälässä vuoden vaihteessa.

Kuumailmapalloilijat kohtaavat jälleen Mäntsälässä
01.10.2010
Kuumailmapalloilijat järjestävät vuotuisen syyskokouksensa toistamiseen Mäntsälässä. Mäntsälän kunnantalolla
innostuneet lajin harrastajat kohtaavat toisensa lauantaina 13. marraskuuta kello 11. Tilaisuuden avaa valtuuston
puheenjohtaja Anna Helin.
Mäntsälän kunta järjesti viisipäiväiset Kuumailmapallolennon SM-kilpailut elokuussa 2009.
Kuva: Jyrki Teeriaho/MYK.
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Laaja kurssitarjonta mäntsäläläisille yrittäjille
15.10.2010
Mäntsälän Yrityskehitys Oy – MYK ja Hyvinkäällä toimiva aikuiskoulutuskeskus HYRIA ovat yhdessä ELY-keskuksen
kanssa räätälöineet mäntsäläläisille Pk-yrityksille mittavan koulutuspaketin. Neljä kursseista on tarkoitettu
taloushallinnon ammattilaisille.
Yrittäjä tai työntekijä voit valita koko kurssin tai yhden koulutusosion.
Pääasiassa iltakoulutuksina tapahtuvat luennot käsittelevät muun muassa seuraavia aihepiirejä:
26.10.2010 - 2.11.2010 Yritysmuodot ja verotus
28.10.2010 - 4.11.2010 Sähköinen taloushallinto
1.11.2010 - 9.11.2010 Taloushallinto pienessä yrityksessä
8.11.2010 - 15.11.2010 Tilinpäätöstaito
8.12.2010 - 13.12.2010 Palkkahallinto
Paikkana Mäntsälän kunnantalo.
Yritykset, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä hinta per kurssi on 82,50 (+ALV23%) ja se sisältää kaksi
iltaluentoa ja kaksi etätyöpäivää. Etätyöpäivien aiheet voit valita itse ja ne liittyvät aina oman yrityksen toimintoihin.
Mikäli yrittäjä osallistuu vähintään neljään kurssiin, on mahdollista saada ELY-keskuksen tukea 60-80% kurssin
kokonaishinnasta (660,-). Kurssi on osa EU-rahoitteista TAKO-projektia, joka päättyy Mäntsälässä vuoden vaihteessa.

Markkinointiviestinnän ilta tiistaina 26.10.2010
20.10.2010
Tiistaina 26. lokakuuta pohditaan markkinointiviestintää. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva markkinointiviestinnän
roolista, merkityksestä ja sisällöstä osana yritystoimintaa ja markkinointia sekä osana organisaation kokonaisviestintää.
Heli Isohookanan vetämästä koulutuksesta hyötyvät kaikki markkinoinnin ja markkinointiviestinnän parissa
työskentelevät. Ilta on suunnattu pienyrittäjille ja heidän henkilökunnalleen.
Nyt kannattaa ilmoittautua nopeasti. Kurssin hinta 29 € + Alv. 23%.

Sosiaalinen media -kurssi aloitti syksyn kurssitarjonnan
21.10.2010
Sosiaalinen median -kurssilla keskustelu kimpoili Facebookista Youtubeen ja Twitteriin. Mäntsäläiset yritykset olivat
kovasti kiinnostuneita Somen eli sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista liiketoiminnan tukena. MYK järjesti jo
toisen sosiaalisen median kurssin ja näistä teematilaisuuksista olemme saaneet MYK:n hyvän palautteen.
Syksyn kursseja on MYK:ssä tarjolla nyt ennätysmäärä - peräti 19, joista siis ensimmäinen on pidetty. Tarkemmin
koulutukset näkyvät MYK:n koulutuspalstalla.
Kuvassa Sosiaalisen median kouluttaja Ilkka Heiskanen ja Ville Ailio Bond St. Oy:stä.
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Markkinointiviestinnän ilta
27.10.2010
Hyvällä markkinointiviestinnällä hoidetaan ja vaalitaan asiakassuhdetta.
***
Tiistaina 26. lokakuuta 2010 kello 18.05 – 20.05
Paikka: Mäntsälän kunnantalo
Kouluttaja: Heli Isohookana, Heliet Oy
Kouluttaja Heli Isohookana yhdistää markkinoinnin teoriat mukavasti ja monin esimerkein käytännön toimintaan.
Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on yrityksen kilpailutekijöistä se, jonka avulla erottaudutaan markkinoilla.
Isohookana haastaa ajattelemaan!
Heli Isohookanalla on pitkä kokemus markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on kirjoittanut myös kirjan Yrityksen
markkinointiviestintä (WSOYpro).
Sisältö:
Tavoitteena on luoda kokonaiskuva markkinointiviestinnän roolista, merkityksestä ja sisällöstä osana yritystoimintaa ja
markkinointia sekä osana organisaation kokonaisviestintää.
Kenelle: Tästä koulutuksesta hyötyvät kaikki markkinoinnin ja markkinointiviestinnän parissa työskentelevät. Ilta on
suunnattu pienyrittäjille ja heidän henkilökunnalleen.

* Työsopimuslainsäädäntö
03.11.2010
Yrittäjät, sihteerit, assistentti.
2 iltaa + etätehtävä.
Kurssipaikka 10.11.2010: Mäntsälän kunnantalo, kunnanhallituksen huone, 3. kerros.
Kurssipaikka 17.11.2010, Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 1-2, 2.kerros.

* Projektiosaaminen 2
03.11.2010
Kaikille, jotka tarvitsevat käytännön lisäoppia projektin hoitamisesta.br>
Kaksi iltaa + etätehtävä
Kurssipaikka Mäntsälä, osoite ilmoitetaan myöhemmin.

* Taloushallinto pienessä yrityksessä
09.11.2010
Yrittäjille, sihteereille etc..
Kaksi iltaa + etätehtävä
Kurssipaikka: Mäntsälän kunnantalo, kunnanhallituksen huone, 3. kerros.

* Yleiskatsaus TAKO-koulutuksiin
13.11.2010
Mäntsälän Yrityskehitys Oy – MYK ja Hyvinkäällä toimiva aikuiskoulutuskeskus HYRIA ovat yhdessä ELY-keskuksen
kanssa räätälöineet mäntsäläläisille Pk-yrityksille mittavan koulutuspaketin. Neljä kursseista on tarkoitettu
taloushallinnon ammattilaisille.
Yrittäjä tai työntekijä voit valita koko kurssin tai yhden koulutusosion.
Pääasiassa iltakoulutuksina tapahtuvat luennot käsittelevät muun muassa seuraavia aihepiirejä:
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26.10.2010 - 2.11.2010 Yritysmuodot ja verotus
1.11.2010 - 9.11.2010 Taloushallinto pienessä yrityksessä
8.11.2010 - 15.11.2010 Tilinpäätöstaito
8.12.2010 - 13.12.2010 Palkkahallinto
Tarkempi kurssiesite on tilattavissa MYK:stä info@mantsalanyrityskehitys.fi
Yritykset, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä hinta per kurssi on 82,50 (+ALV23%) ja se sisältää kaksi
iltaluentoa ja kaksi etätyöpäivää. Etätyöpäivien aiheet voit valita itse ja ne liittyvät aina oman yrityksen toimintoihin.
Mikäli yrittäjä osallistuu vähintään neljään kurssiin, on mahdollista saada ELY-keskuksen tukea 60-80% kurssin
kokonaishinnasta (660,-). Kurssi on osa EU-rahoitteista TAKO-projektia, joka päättyy Mäntsälässä vuoden vaihteessa.
TAKO-koulutukset on merkitty * -merkillä koulutuspalstan otsikoihin.

Lauantaina saatetaan lentää
14.11.2010
Suomen kuumailmapalloilijat kokoontuvat lauantaina 13.11.2010 Mäntsälään. Lauantaina saatetaan lentääkin
Mäntsälän taivaalla jos ilma sen sallii. Syyskokouksen ohjelma seuraavassa:
Syyspalaveri 2010
Ohjelma kello 11.00 alkaen
* Avaus, Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anna Helin
* kilpailut / tapahtumat 2010
* SM - 2011
* Gordon Bennet 2010 - lentäjät kertovat
* mistä uusia harrastajia kuumailmapalloiluun
* valitaan 2011 IT:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
* muut asiat
* Lentoonlähtö jos on sopiva keli ! (Ottakaa pallot mukaan !)

Kuumailmapalloilijoiden syyskokous
14.11.2010
Suomen kuumailmapalloilijat kokoontuvat lauantaina 13.11.2010 Mäntsälään. Lauantaina saatetaan lentääkin
Mäntsälän taivaalla jos ilma sen sallii. Syyskokouksen ohjelma seuraavassa:
Syyspalaveri 2010
Ohjelma kello 11.00 alkaen
* Avaus, Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anna Helin
* kilpailut / tapahtumat 2010
* SM - 2011
* Gordon Bennet 2010 - lentäjät kertovat
* mistä uusia harrastajia kuumailmapalloiluun
* valitaan 2011 IT:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
* muut asiat
* Lentoonlähtö jos on sopiva keli ! (Ottakaa pallot mukaan !)

20 000 raja lähenee
18.11.2010
Nyt voi jännittää milloin 20 000 asukkaan raja Mäntsälässä rikkoutuu. Tuorein väestötilasto kertoo mäntsäläläisiä
olevan lokakuun lopussa 19948 henkeä. Lokakuun väestön nettolisäys oli 11 henkeä eli vuoden pienempiä.
Marraskuussa tuskin maaginen raja rikkoutuu, mutta joulukuu ja tammikuu ovat jo melko todennäköisiä.
Lokakuussa kunnassamme syntyi 26 vauvaa, kuoli 10 ihmistä, tulomuuttoa oli 89 ja lähtömuuttoa 91 hengen verran,
maahanmuuttoa kolme ja maastamuuttoa kuusi.
Viimeisin väkilukutieto on torstailta 18. marraskuuta. Silloin meitä oli 19955.
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Väestönsuojien rakentamisvelvoitteita lievennetään
19.11.2010
Perjantaina 19. marraskuuta annetun Pelastuslakiesityksen mukaan teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja
kokoontumisrakennusten osalta väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden aiheuttava raja nousisi 1500 neliömetriin.
Tällä hetkellä raja on 600 neliössä. Lakimuutoksen odotetaan astuvan voimaan keväällä 2011.
Mäntsälän Yrityskehityksessä lakimuutokseen suhtaudutaan erittäin myönteisesti. Nykyinen laki on vuosikausia pitänyt
hallirakentamisen niin sanotuissa ”viisysiysi” – halleissa eli 599 neliön tiloissa. Kokoluokassa 600–1000 neliötä ei
Mäntsälään ole paljonkaan halleja syntynyt, koska yrittäjät ovat kokeneet väestönsuojan kalliiksi investoinniksi. Jos
yrityksen tilatarve on ollut reilusti yli tuhat neliötä, ei väestönsuojan rakentaminen ole ollut Mäntsälässä ongelmana.

Muoti tehdään Mäntsälässä
19.12.2010
SuomiTV on lähettänyt jo kaksi osin Mäntsälässä kuvattua ohjelmaa ”Muodin kulisseissa”. Tunnin mittaisia sarjoja on
yhteensä 10. Muodin kulisseissa kertoo mäntsäläläisen yrittäjäpariskunnan Jari Kupiaisen ja Sari Gumbergin elämästä
ja heidän yrityksensä Clapping! Productions Oy PopFashion – yrityksen arjesta. Sari ja Jari ovat mukana jokaisessa
jaksossa. Kuvissa on ollut selkeästi tunnistettavia maisemia muun muassa Saarelta. Mäntsälän Saarella muokataan siis
merkittävästi Suomen muotimaailmaa!
SuomiTV esittää ohjelmaa tiistaisin erinomaiseen katseluaikaa kello 21.
SuomiTV:n kotisivut kertovat ohjelmasta seuraavaa:
” Muodin kulisseissa
Sarjassa pureudutaan glamourin takaa paljastuvaan suomalaisen muotimaailman ytimeen – suunnittelijoiden, mallien,
meikkaajien ja kampaajien valtakuntaan.
Kymmenosainen viihteellinen sarjadokumentti näyttää, miten muotialan erilaiset tapahtumat rakentuvat ensimmäisestä
suunnittelupalaverista ja mallien valitsemisesta itse näytökseen ja kutsuvierasjuhliin. Jokainen jakso huipentuu
näytökseen, jonka todellinen säpinä tapahtuu lavan takana.
Vauhdikkaassa sarjassa tavataan niin kokeneita alan konkareita kuin nuoria suunnittelijoitakin.
Sarjan kymmenen osaa kuvataan eri muotitapahtumissa syksyn aikana. Ensimmäiset kaksi jaksoa on kuvattu kevään
PopFashion-tapahtumassa. Näissä jaksoissa päähenkilöinä nähdään muun muassa Antti Asplund ja Cristal Snow.
Jokaisessa jaksossa ovat mukana Suomen johtavan muotinäytöstuottajan PopFashionin tuottaja Jari Kupiainen ja
näytöskoreografi Sari Gumberg. Heidän kauttaan paljastuu muodin takahuoneiden todellinen maailma, jossa elämä on
hektistä, vauhdikasta ja täynnä suurta draamaa”.

Kunnalle ja MYK:lle uusi messuseinäke
29.12.2010
Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Yrityskehityksen uusi messuseinäke on valmistunut.
Seinäke on nähtävissä tammikuun ajan kunnantalon 3. kerroksen aulassa.
Noin kolme metriä leveä kuva viestii Mäntsälän keskeisestä sijainnista. Kuva on sama, jota on käytetty Mäntsälä aiheisissa tv-mainoksissa. Toteutus on tehty kunnan graafisten ohjeiden mukaisesti.
Seinäke voidaan pakata pieneen tilaan ja sen kokoaminen onnistuu yhdeltäkin ihmiseltä.
Seinäkkeen on tuottanut Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
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Uusi kuntaesite ilmestymässä
12.01.2011
Oikopäätä Mäntsälään! on uuden Mäntsälän kuntaesitteen otsikko. Esite on ilmestymässä tammikuussa ja se on
toteuttanut JS Suomi Oy.
Toimintatapa esitteen toteutuksessa on Suomen kuntamarkkinakentällä uusi. Esitteen kulut katetaan ilmoitustuloilla.
Julkaisun kuvat, tekstit, graafisen suunnittelun, painatuksen ja ilmoitustilojen myynnin on hoitanut JS Suomi Oy.
Graafisessa suunnittelussa on käytetty toki hyväksi Mäntsälän kunnan graafisia ohjeita ja kunnan puolelta esitteen
valmistumista on koordinoinut MYK:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Mäntsäläläiset yritykset lähtivät hyvin kuntaesitteeseen mukaan. Alun perin esitteestä kaavailtiin kahdeksan sivuista,
mutta toteutus on nyt 12 -sivuinen, koska ilmoitusmyynti sujui odotettua paremmin. Ilmoitukset myös elävöittävät
esitettä ja antavat osaltaan hyödyllistä tietoa uusille asukkaille ja Mäntsälässä vierailijoille.
JS Suomi Oy kuuluu kansainväliseen JS World Media – konserniin, jonka pääkonttori on Tanskassa. JS World Media on
toteuttanut vastaavia kuntaesitteitä muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa, mutta Suomessa Mäntsälän esite on
kuntaesitesarjassa ensimmäinen.
Esitteen valokuvat on kuvannut Sami Perttilä. Graafisesta toteutuksesta on vastannut Sami Savolainen, esitteen tekstit
on kirjoittanut Karri Karsi, ilmoitusmyynnin ovat hoitaneet Anna Kilappa ja Mona Liukkonen, sopimusasioista on
vastannut Sam Sippel. Esitteen kannen kuva on Mäntsälä-aiheisista tv-mainoksista tuttu ja se on tehty Framegraphics
Oy:ssä. Esite painetaan Nykypaino-kirjapainossa ympäristöystävälliselle paperille ja kasviöljypohjaisin värein.
Esitteen kieli on suomi ja sitä painetaan 2500 kappaletta. Mäntsälä kuntaesite ilmestyy kunnantalon Vinkkiin ja mm.
kirjastoon tammikuun aikana. Sitä postitetaan uusille asukkaille ja jaetaan Mäntsälän Yrityskehityksen sekä Mäntsälän
kunnan eri markkinointikampanjoissa sekä tapahtumissa.

Uusi Mäntsälän kuntaesite ilmestynyt
13.01.2011
Oikopäätä Mäntsälään! on uuden Mäntsälän kuntaesitteen otsikko.
Esite ilmestyi 11.1.2011 ja sen on toteuttanut JS Suomi Oy.
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Toimintatapa esitteen toteutuksessa on Suomen kuntamarkkinakentällä uusi. Esitteen kulut katettiin ilmoitustuloilla.
Julkaisun kuvat, tekstit, graafisen suunnittelun, painatuksen ja ilmoitustilojen myynnin on hoitanut JS Suomi Oy.
Graafisessa suunnittelussa on käytetty toki hyväksi Mäntsälän kunnan graafisia ohjeita ja kunnan puolelta esitteen
valmistumista on koordinoinut Mäntsälän Yrityskehitys OY:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Mäntsäläläiset yritykset lähtivät hyvin kuntaesitteeseen mukaan. Alun perin esitteestä kaavailtiin kahdeksan sivuista,
mutta toteutus on nyt 12 -sivuinen, koska ilmoitusmyynti sujui odotettua paremmin. Ilmoitukset myös elävöittävät
esitettä ja antavat osaltaan hyödyllistä tietoa uusille asukkaille ja Mäntsälässä vierailijoille.
JS Suomi Oy kuuluu kansainväliseen JS World Media – konserniin, jonka pääkonttori on Tanskassa. JS World Media on
toteuttanut vastaavia kuntaesitteitä muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa, mutta Suomessa Mäntsälän esite on
kuntaesitesarjassa ensimmäinen.
Esitteen valokuvat on kuvannut Sami Perttilä. Graafisesta toteutuksesta on vastannut Sami Savolainen, tekstin on
kirjoittanut Karri Karsi, ilmoitusmyynnin ovat hoitaneet Anna Kilappa ja Mona Liukkonen, sopimusasioista on
vastannut Sam Sippel. Esitteen kannen kuva on Mäntsälä-aiheisista tv-mainoksista tuttu ja se on tehty Framegraphics
Oy:ssä. Esite painettiin Nykypaino-kirjapainossa ympäristöystävälliselle paperille ja kasviöljypohjaisin värein.
Esitteen kieli on suomi ja sitä painettiin 2500 kappaletta. Mäntsälä kuntaesite on nyt jaossa muun muassa kunnantalon
Vinkissä ja kirjastossa. Sitä postitetaan uusille asukkaille ja jaetaan Mäntsälän Yrityskehityksen sekä Mäntsälän kunnan
eri markkinointikampanjoissa sekä tapahtumissa.

Yrityksiä perustettiin 124 Mäntsälään vuonna 2010 - ennätysluku!
17.01.2011
Vuonna 2011 Mäntsälään perustettiin 124 uutta yritystä. Luku on uusi ennätys. Edellisenä vuonna perustettuja yrityksiä
oli 107 ja sitä ennen 119. Vuonna 2007 käväistiin lähes samoissa määrissä eli 120 perustetussa yrityksessä.

TAKO PROJEKTI PÄÄTTYI
20.01.2011
Mäntsälässä ja lähikunnissa käynnissä ollut TAKO-projekti päättyi vuodenvaihteessa. Koulutuksiin osallistui yli 100
henkilöä. Teemakoulutukset olivat suosittuja ja syksyllä 2010 toteutettiin myös taloushallinnon ammattilaisille kolme
eri koulutuskokonaisuutta. Koulutuspalautteet Tako-kursseista olivat pääsääntöisesti kiitettäviä ja hyviä.
Pitkäkestoiseen koulutukseen, yli 10 päivää kestäviin koulutuksiin ei sen sijaan Mäntsälästä kiinnostusta löytynyt.
Pienet yritykset kokevat pitkäkestoisen koulutukseen sitoutumisen mahdottomaksi. Eri teematilaisuuksia oli
Mäntsälässä projektin aikana 15.

Mäntsälä odottaa 20 000 asukastaan
03.02.2011
Tammikuussa oli Mäntsälässä hivenen vähennystä asukasluvussa. Asukkaita oli 19 954 tammikuun viimeisenä päivänä.
Joulukuun 28. päivä käytiin jo lähellä 20 000 asukkaan rajaa. Silloin puuttui vain 11 ihmistä "maagisesta" 20 000 rajasta. Nyt siis uupuu vielä 46 ihmistä.

MYK kehittämistarvekyselyyn entistä helpompi vastata
22.02.2011
Kevään merkki mäntsäläläisille yrittäjille on MYK:n kehittämistarvekysely. Tänä vuonna kysely on aiempaa
ytimekkäämpi ja siihen on nopea vastata.
Kyselyssä tiedustellaan yrityksen toimitilatarpeita ja kohteita mihin yrittäjä tarvitsee mahdollista kehitysapua.
Kehitysapukysymyksissä yrittäjiä palvelevat Pekka Tikka, Jyrki Teeriaho ja Porvoon Uusyrityskeskuksen Harri Kari.
MYK:n palveluista saa antaa myös kouluarvosanan.
MYK:n kysely on lähdössä yrittäjille viikolla 9.
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Viherrakentamisen teematilaisuus
22.02.2011
Mäntsälän viherrakentamisen teema-aamupäivä järjestetään Kivapihassa
(Vuolteenmäentie 7) Linnalassa tiistaina 22. maaliskuuta kello 9-12.
Viherrakentamisen teemapäivään ovat tervetulleita kaikki mäntsäläläiset yrittäjät, joiden palveluihin kuuluu vihertyöt
tai yrittäjät, jotka ovat laajentamassa toimintaansa viherrakentamiseen.
Tervetuloa kanssamme aamukahville!
Ohjelma:
9.00 Tervetuloa Kivapihaan, tj. Pekka Tanttu, Kivapiha Tuotteet Oy
9.10 Viherrakentaminen on merkittävä ja kasvava toimiala Mäntsälässä, tj. Pekka Tikka, Mäntsälän Yrityskehitys Oy
9.20 Vesiaiheet ja suodatinjärjestelmät sekä allasrakentaminen, tj. Juhani Aronen, Ogashi Oy
10.00-10.15 Tauko (kahvi)
10.15 Piharakenteet ja koristekivet,
myyntipäällikkö Henri Murtojärvi, Tammiston Puu
10.45 Pihakivet, myyntijohtaja Risto Lemola, Lammi Oy
11.15 Viherrakentamisen koulutus Mäntsälän Keudassa, rehtori Kaija Arpiainen, Keuda
11.30 Keskustelua (yllä olevat aiheet + alan verkostoituminen Mäntsälässä)
n.12.00 Tilaisuus päättyy
Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 16.3.2011 mennessä osoitteeseen
tytti.piipponen@mantsala.fi tai puh. 050 383 9595

Luovuuden asiamies Mato Valtonen Mäntsälään
03.03.2011
Liike-elämän ja taiteen monitoimimies, luovuuden asiamies Mato Valtonen saapuu Mäntsälään 12. huhtikuuta. Mato
Valtonen luennoi mäntsäläläisille yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle aiheesta Motivaation ja luovuuden merkitys
yrityksen menestyksessä.
Mato Valtosella on laaja osaaminen luovien organisaatioiden johtamisesta ja motivoinnista. Luennoissaan hän painottaa
luovuuden ja motivaation merkitystä kriittisenä osana yrityksen menestystä. Alati kiristyvässä kilpailussa on luovia
ideoita ja ajatuksia löydettävä kaikilta organisaation tasoilta.
Vaikka suuri yleisö pitääkin Valtosta humoristisena show-miehenä, on Mato myös taitava organisaattori ja liikemies.
Häneltä on tällä viikolla ilmestynyt myös uutuuskirja Sinun luovuutesi.
Mato Valtosen luennon järjestää Mäntsälän Yrityskehitys. Paikkana on Mäntsälän kunnantalon valtuustosali. Luento
alkaa kello 18 ja luennon hinta on 79 euroa + Alv. per henkilö. Ilmoittautua voi MYK:n Jyrki Teeriaholle vaikka heti.

Mato Valtosen luento luovuudesta Mäntsälässä
03.03.2011
Luovuuden asiamies Mato Valtonen Mäntsälään
Liike-elämän ja taiteen monitoimimies, luovuuden asiamies Mato Valtonen saapuu Mäntsälään 12. huhtikuuta. Mato
Valtonen luennoi mäntsäläläisille yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle aiheesta Motivaation ja luovuuden merkitys
yrityksen menestyksessä.
Mato Valtosella on laaja osaaminen luovien organisaatioiden johtamisesta ja motivoinnista. Luennoissaan hän painottaa
luovuuden ja motivaation merkitystä kriittisenä osana yrityksen menestystä. Alati kiristyvässä kilpailussa on luovia
ideoita ja ajatuksia löydettävä kaikilta organisaation tasoilta.
Vaikka suuri yleisö pitääkin Valtosta humoristisena show-miehenä, on Mato myös taitava organisaattori ja liikemies.
Häneltä on tällä viikolla ilmestynyt myös uutuuskirja Sinun luovuutesi.
Mato Valtosen luennon järjestää Mäntsälän Yrityskehitys. Paikkana on Mäntsälän kunnantalon valtuustosali.
Luento alkaa kello 18 ja luennon hinta on 79 euroa + Alv. per henkilö. Ilmoittautua voi MYK:n Jyrki Teeriaholle
vaikka heti.
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Milloin 20 000 asukas
10.03.2011
Väkiluku on varovaisessa, mutta hitaassa nousussa Mäntsälässä. Väkilukumme 1. maaliskuuta oli 19 965 henkilöä eli
20 000 asukkaasta puuttuu vielä 35.

Rahtarikeskus avattiin perjantaina Mäntsälässä
11.03.2011
Rahtarit Ry. on avannut Mäntsälän Linnalassa upouuden Rahtarikeskuksen. Tupaantuliaisia vietettiin perjantaina
11.3.2011. Uudessa keskuksessa on mm. toimivat kuljettajien koulutustilat.
Rahtareiden rakennusprojekti aloitettiin maansiirtotöillä kesällä 2009 ja peruskivi muurattiin 29.9.2009. Nyt on valmista!
Yhdistys muuttaa toimipaikkansa Tampereelta Mäntsälään.

Maanjäristys lauantaina Mäntsälässä
21.03.2011
Mäntsälässä ja lähiseuduilla koettiin 2,7 Richterin asteikon maanjäristys lauantaina 19.maaliskuuta. Maa järisi kello
13.21 ja aiheutti asukkaiden hämmennystä.
Maanjäristys on aiheuttanut mm. halkeamia talojen ulko- ja sisäseiniin, mutta ilmeisesti vauriot ovat pääsääntöisesti
lieviä.

Viherrakentajat tapasivat Kivapihassa
23.03.2011
Viherrakentamisen ammattilaiset kokoontuivat Kivapihaan tiistaina 22. maaliskuuta toimialatapaamiseen. Mäntsälässä
toimiville yrittäjille kerrottiin vesiaiheista, suodatinjärjestelmistä, allasrakentamisesta, piharakenteista, koristekivistä ja
alan koulutuksesta Mäntsälässä.
Toimitusjohtaja Juhani Aronen Ogashi Oy:stä kertoi isojen altaiden olevan yhä suositumpi trendi. Altaissa halutaan uida,
kasvattaa kasveja ja pitää myös kaloja. Karpit ovat yhä suositumpia kaloja suomalaistenkin altaissa. Mikäli altaassa
uivat myös kalat, tulee suodatinjärjestelmän olla nelinkertainen tavalliseen altaaseen verrattuna, tähdensi Juhani Aronen.
Tammiston Puun myyntipäällikkö Henri Murtojärvi selvitti kuulijoille suosituimmat pihakivet, aitaelementit ja
terassiratkaisut. Valkoinen, harmaa ja musta ovat kivien suosituimmat värit. Vakoiselta kivipohjalta loistavat varsinkin
punaiset ja vihreät kasvien sävyt erinomaisesti. Koristekivet saapuvat Suomeen yleensä Turkista tai Intiasta.
Keudan rehtori Kaija Arpiainen esitteli eri viherrakentamisen koulutusohjelmat Mäntsälän Keudassa Saarella.
Mäntsälän viherrakentamisen toimialan kehitykselle on erityinen voimavara, että alan koulutus on Mäntsälässä,
todettiin yleiskeskustelussa.
Viherrakentamisen toimialatapaamisen järjestivät yhteistyössä Kivapiha ja Mäntsälän Yrityskehitys.
Kuulijakuntaa luennoilla oli 17.

Mato Valtosen luennolle mahtuu vielä
25.03.2011
Luovuuden asiamies Mato Valtonen Mäntsälään
Liike-elämän ja taiteen monitoimimies, luovuuden asiamies Mato Valtonen saapuu Mäntsälään 12. huhtikuuta. Mato
Valtonen luennoi mäntsäläläisille yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle aiheesta "Motivaation ja luovuuden merkitys
yrityksen menestyksessä".
Mato Valtosella on laaja osaaminen luovien organisaatioiden johtamisesta ja motivoinnista. Luennoissaan hän painottaa
luovuuden ja motivaation merkitystä kriittisenä osana yrityksen menestystä. Alati kiristyvässä kilpailussa on luovia
ideoita ja ajatuksia löydettävä kaikilta organisaation tasoilta.
Vaikka suuri yleisö pitääkin Valtosta humoristisena show-miehenä, on Mato myös taitava organisaattori ja liikemies.
Häneltä on tällä viikolla ilmestynyt myös uutuuskirja Sinun luovuutesi.

178

Mato Valtosen luennon järjestää Mäntsälän Yrityskehitys. Paikkana on Mäntsälän kunnantalon valtuustosali. Luento
alkaa kello 18 ja luennon hinta on 79 euroa + Alv. per henkilö. Ilmoittautua voi MYK:n Jyrki Teeriaholle vaikka heti.
Myös yksityishenkilöt voivat osallistua luennolle, tällöin hinta on 97,20 €.

MYK:n kehittämistarvekartoitus valmistui
30.03.2011
Mäntsäläläiset yrittäjät ovat kiinnostuneita markkinoinnista, viestinnästä ja tuloksen parantamisesta.
Kehittämiskartoitukseen tuli jälleen kymmeniä kehittämispyyntöjä.
Selkeästi eniten toivotaan apua markkinointiin, viestintään ja tuloksen parantamiseen. Näitä vastauksia on kutakin 25
prosenttia vastauksista, joissa toivotaan MYK:ltä kehittämisapua. Huomattavasti pienempiä ovat investoinnit (12 %),
toimitilatarpeet (7 %) ja omistajanvaihdokset (6 %).
Hieman alle puolella vastanneista oli kehittämistarpeita. Monet olivat käyttäneet kuitenkin MYK:n palveluita ja
kouluarvosanaksi muodostui 8,5 (8,6).
MYK:ssä on vastausten perusteella tavattu tähän mennessä kolmisenkymmentä yrittäjää. Tapaamisia ovat hoitaneet
Pekka Tikka, Jyrki Teeriaho ja Porvoon Uusyrityskehityksen Harri Kari.
Vastausten perustiedot ovat myös hyvin tärkeitä, sillä vieläkään kaikilla yrityksellä ei ole ilmoitettuna
kotisivuosoitettaan tai sähköpostia. Tästä tulee palautetta asiakkailta, jotka etsivät palveluita MYK:n palvelutietokannan
avulla.

Mato Valtonen tiistaina 12.4.2011 Mäntsälässä
13.04.2011
Mato Valtonen Mäntsälässä 12.4.2011
Vielä muutama paikka vapaana tiistain luentoon kello 17.45
"Motivaation ja luovuuden merkitys yrityksen menestyksessä".
Luennon hinta on 79 euroa + Alv. per henkilö.

Pientä uudistusta MYK:n kotisivuissa
28.04.2011
MYK:n kotisivuilla ahkerasti vierailevat ovat havainneet pientä uudistusta kotisivujemme ilmeessä. Uusi ilme on
toivoaksemme entistä raikkaampi ja ilmavampi. Uudistetun ilmeen MYK:lle loi graafikko Niko Hakkarainen.
Kotisivujemme asiasisältö pysyi ennallaan.

18 semifinalistia vuoden 2011 Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa – Mäntsälä
mukana
02.05.2011
Kuudennen kerran järjestettävän Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun parhaimmisto on valittu. Yhteensä 36 kilpailutyötä
on mukana kilpailussa, jonka voittajat julkistetaan Piiri 2011 -tapahtumassa Oulussa 24. toukokuuta. Kilpailussa
palkitaan parhaat työt neljässä sarjassa yhteensä 100 000 euron arvoisilla markkinointikampanjoilla.
Kilpailukyky-, matkailu- ja vuoden markkinointituote -sarjojen shortlistalle on kullekin valittu viisi tai kuusi työtä.
Rekrytointisarjan shortlistalle valittiin kaksi työtä. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun tavoitteena on kehittää
markkinointiosaamista kunta-alalla nostamalla esille kunta- ja seutumarkkinoinnin hyviä käytäntöjä eli esimerkillistä ja
tuloksellista markkinointia.
Voittajille palkintoja 100 000 euron arvosta
Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen kunkin sarjan voittaja saa palkinnoksi Suomen mestarin arvon, kunniakirjan ja
julkisuutta. Mäntsälän Yrityskehitys ja Mäntsälän kunta kilpailevat tänä vuonna kilpailukykysarjassa Mäntsälän tvmainoksilla.
Tuomaristo jakaa yhteensä 100 000 euron arvosta kampanjapalkintoja sarjojen voittajille. Kampanjat toteutetaan
kilpailun yhteistyöyritysten kanssa.
Kilpailukykysarjassa palkitaan markkinointia, jonka tavoitteena on seudun tai kunnan kilpailukyvyn ja
elinvoimaisuuden kehittäminen ja muutosprosessien tukeminen.
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Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailut 2011 shortlistat
Kilpailukykysarjan top 5 aakkosjärjestyksessä
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
Järkivihreä Forssan seutu – vihreämmän liiketoiminnan puolesta
Länsi-Turunmaan kaupunki
Bertel Nauvolainen – Bertel Nagubo
Mäntsälän Yrityskehitys Oy / Mäntsälän kunta
Mäntsälän TV-mainokset
Rauman kaupunki
Nyt tuunataan Raumaa!
Vaasan kaupunki
Energiset aallot – Vaasan uusi ilme
Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun järjestävät kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen
Kuntaliitto, Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry. Se on osa Piirihanketta, joka on avoin ja maksuton yhteistyö- ja kehittämisverkosto kuntien, seutujen ja alueiden
markkinointiosaamisen vahvistamiseksi. Piiri-hankkeen yhteistyöyrityksiä ovat Helsingin Sanomat, MTV3,
Otavamedia/Suomen Kuvalehti, KL-Kustannus Oy/ Kuntalehti, Finlands kommuntidning ja Place Marketing Oy.

Mäntsälällä hyvä valmius ottaa vastaan logistiikkatoimintoja
03.05.2011
Mäntsälällä on paras valmius ottaa vastaan logistiikkatoimintoja Kehä V – kunnista, selviää Teknologiakeskus Techvilla
Oy:n tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin kuntien valmiuksia ja asiakkaiden kiinnostusta sijoittua Hanko –
Hyvinkää – Mäntsälä – Porvoo tien varteen, jota markkinoidaan Kehä V – nimen alla.
Kiinnostavimpina sijoittumisalueina erottuivat Kehä V:n varrelta valtatie 3:n risteysalue Hyvinkäällä ja heti sen jälkeen
valtatie 4 risteysalue Mäntsälässä. Valtatie 7:n alue Porvoossa koettiin kolmanneksi kiinnostavammaksi.
Kuntien vastaanottovalmiuksissa parhaimmat pisteet sai Mäntsälä ja Hanko. Tutkimukseen saatiin 163 yrityksen
vastaukset. Yritykset olivat metropolialueella toimivia logistiikan palveluyrityksiä tai palvelujen käyttäjiä.

Hevostalliyrittäjien haastattelut alkavat toukokuussa
18.05.2011
Ratsujalostusliiton Merja Saarman aloittaa maastoreitistöjen selvitystyön Mäntsälässä tällä viikolla (vko 20).
Mäntsäläläiset ratsutallien omistajat haastatellaan ja heidän kanssaan suunnitellaan toimivia reittejä ratsastajille.
Mäntsälän maastoreitistö – hankkeelle on myönnetty Silmu Ry:n 40 000 euron avustus. Tallien omavastuuosuus on
10 000 euroa eli kokonaisbudjetiksi muodostuu 50 000 euroa. Hankkeessa ovat mukana Mäntsälän kunnan
maaseututoimi, Mäntsälän Yrityskehitys ja Ratsujalostusliitto.
Mihin eri reitit Mäntsälässä tulevat, on vielä auki. Reitistöt muodostuvat tallien toiveiden ja tarpeiden perusteella
maanomistajia kuunnellen. Hankkeeseen mukaan lähtevät tallit lopulta ratkaisevat minkälaisia reittejä Mäntsälään
saadaan aikaiseksi.

Jännitys tiivistyy - ensi tiistaina ratkeaa Kuntamarkkinoinnin SM kilpailuiden
voittaja
22.05.2011
Kuntamarkkinoinnin SM-titteleistä kisataan tänä vuonna Oulussa. Kilpailukyky-, matkailu- ja vuoden markkinointituote
-sarjojen shortlistalle eli semifinaaliin on kullekin valittu viisi tai kuusi parasta työtä yhteensä 36 kilpailutyöstä.
Mäntsälä kisaa kilpailukyky -sarjassa tv-mainoksillaan.
Mäntsälän työ esitellään tiistaina 24.5. iltapäivällä, jolloin esitellään kolme työtä erikseen Kuntamarkkinoinnin SMkilpailuiden seminaarissa. Mäntsälän on valittu esittelyyn. Esittely ei kuitenkaan ennakoi kilpailun tulosta. Mäntsälän
TV-mainosten lisäksi esitellään kilpailukykysarjan Länsi-Turunmaan kaupungin "Bertel Nauvolainen - Bertel Nagubo"
ja tuotesarjan Oulun kaupungin "Ilmakitarataukojumppa".
Voittajat julistetaan illalla kello 19. Mäntsälää Oulussa edustaa Jyrki Teeriaho.
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Hopeaa Mäntsälään Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuista Oulusta
26.05.2011
Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Mäntsälän kunta ylsivät hopeaan Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun kilpailukyky
sarjassa. Kilpa ratkesi tänä vuonna Oulussa ja kunniakirjat pokaaleineen jaettiin Oulun kaupungintalon juhlasalissa.
Mäntsälä kisasi tv-mainosten sarjalla. Mäntsälän tv-mainoksissa on ollut mukana yhdeksän yritystä ja kaksi
julkisyhteisöä. TV-mainoksen perusidea on sama lähtö- ja loppukuva kaikissa mainoksissa. Väliin tulee yrityksen oma
mainosviesti. Kaikkiaan erilaisia tv-mainoksia tehtiin 12 kappaletta vuona 2010. Ydinryhmän muodostivat Mäntsälässä
asuva Sari Knuutinen Framegraphicsista, Thomas Hirn MTV3:sta ja Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä.
Tuomaristo arvio Mäntsälän työstä: ”TV-mainosten pohjatyö on laadukas ja onnistunut toteutus. Paikallistoimijat on
saatu toimimaan yhdessä yhtenäisen Mäntsälä-kattobrändin alla. Paikallisyritykset ovat onnistuneet kasvattamaan
tunnettavuutta sekä asiakas- ja myyntimäärää mainosten avulla. Yksinkertainen idea, toimiva konsepti ja näyttävä
mainossarja, joka huomataan”.
Kilpailukyky sarjan voitti tänä vuonna Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Järkivihreä Forssan seutu – vihreämmän
liiketoiminnan puolesta kampanjakokonaisuudellaan, pronssille ylsi yksinkertaisen mukava ja toimiva sosiaalista
mediaa hyödyntävä ”Bertel Nauvolainen – Bertel Nagubo”.

Lahjakortin voittajat arvottiin
01.06.2011
Kulutustottumustutkimuksen vastaajien kesken arvottiin neljä lahjakorttia mäntsäläläiseen Kipa -kirjakauppaan.
Onnettarena toimivat Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka myös vastasivat tutkimuksen toteutuksesta ja
analysoinnista. Onnetar suosi seuraavia:
Pirjo Lilja
Juha Lehto
Katja Hakasaari
Liisa Masalin.
MYK onnittelee!

Väestönsuojien rakentamisvelvollisuuksissa helpotuksia
06.06.2011
Heinäkuun alusta teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksissa väestönsuojan rakentamisvelvoite kasvaa
nykyisestä 600 neliöstä 1500 neliöön kun uusi pelastuslaki astuu voimaan.
Mäntsälän Yrityskehityksessä kehitystä tervehditään ilolla, koska hallien ”maaginen” yläraja on pysytellyt ”viisysiysihalleissa” eli Mäntsälässäkin on rakennettu vuodesta toiseen enintään 599 neliön halleja tai liiketiloja. Kokoluokassa
600 – 1000 m2 ei käytännössä ole uusia yrityskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ole noussut lainkaan. MYK uskoo
hallikokojen nousuun ja myös vuokrattavien liiketilojen määrän lisääntymiseen, koska tulevaisuudessa rakentaja voi
hallistaan helpommin vuokrata tiloja myös muille yrittäjille.
Voimaantulosäännösten mukaan kevennettyä väestönsuojan rakentamisvelvoitteen neliörajoja voidaan soveltaa jo ennen
lain voimaantuloa, sen jälkeen kun laki on vahvistettu

Nyt yli 20 000 asukasta Mäntsälässä
07.06.2011
Mäntsälässä nyt yli 20 000 asukasta. Raja rikkoutui 1.6.2011.

Uusi lehti Mäntsälään
14.06.2011
Mäntsälässä toimitetaan nyt myös Rahtarit -lehteä. Rahtarit ry:n toimitus on muuttanut Mäntsälän Linnalaan, jossa
avattiin huhtikuussa yhdistyksen koulutuskeskus. Toimitus on Linnalasta käsin toimittanut jo raskaanliikenteen
ammattilaisille suunnatun kesälehden, jonka painos oli peräti 29 800 kappaletta. Uudessa kesälehdessä on näppärä
Rastiluettelo kuljettajien taukopaikoista. Symbolein kerrotaan missä voi ruokailla, peseytyä ja missä nukkuminen
autossa on luvallista.
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Rahtarit on avannut myös vain jäsenille tarkoitetut "Rahtarit putiigin". Ulkopuoliset voivat vuokrata järjestön edustusja koulutustiloja.
Rahtarit ry on raskaanliikenteen asiantuntijaorganisaatio (vapaaehtoisjärjestö).

Männikön uudet tontit käyvät kaupaksi Mäntsälässä
16.06.2011
Mäntsälän kunta sai 25 omakotitonttihakemusta Männikön uudelle asuinalueelle. Luovutettavia tontteja on 15. Kunnalla
on tontin saajien valintatilaisuus keskiviikkona 22.6.2011 kello 17.00 kunnantalolla. Tontin saajille arvotaan ennen sitä
varaussijajärjestys ja sen mukaisessa järjestyksessä hakijat saavat valita mielensä tontin.
Tonttienhakijoista seitsemän on Mäntsälästä ja 17 muista kunnista. Yksi hakija on ulkomailta.
Männikön alue sijaitsee lähellä Mäntsälän rautatieasemaa ja Anttilan asuinaluetta.

MÄNTSÄLÄ LAHJOITTAA KOLMELLESADALLE VAUVALLE BODYN JA
TUTIN
21.06.2011
Mäntsälässä yli 20 000 asukasta
Mäntsälä ylitti 20 000 asukkaan rajan kesäkuussa 2011. Sen kunniaksi Mäntsälän kunta lahjoittaa kaikille kesäkuussa
tai sen jälkeen syntyville seuraaville kolmellesadalle vauvalle Mäntsälä-bodyn ja mäntsäläläinen–tutin.
Body ja tutti ovat valkoisia ja niissä on kunnan logo ja tekstinä mäntsäläläinen. Terveydenhoitajat jakavat lahjat
vauvoille ensikäynnin yhteydessä.
20 000 asukas sai rahapalkinnon
Jorma Wikstedt on Mäntsälän 20 000:s asukas. Hän sai tuhannen euron rahalahjan tiistaina kakkukahvien ja kukkien
kera kunnan onnittelutilaisuudessa. Jorma Wikstedt vaimoineen valitsi Mäntsälän asuinpaikakseen, koska
paikkakunnalla asuu ennestään jo tytär ja perheellä on kesäpaikka Mäntsälän Sälinkäällä.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anna Helin painotti onnittelupuheessaan väestönkasvun myönteisiä vaikutuksia
Mäntsälän kunnalle: - Jokainen uusi mäntsäläläinen vauvasta vaariin on Mäntsälään tervetullut! Kunnan väkimäärän
lisäys edistää rakentamista, vilkastuttaa elinkeinoelämää, lisää työpaikkoja sekä kaupan ja palveluyrittäjien
asiakaskuntaa. Samalla kasvaa asumisviihtyvyys Mäntsälässä, tiivisti Anna Helin.

Mäntsälä ger bort body och napp till 300 bebisar
21.06.2011
Över 20 000 invånare i Mäntsälä
Mäntsäläs invånarantal uppnådde 20 000 i juni 2011. För att hedra detta ger Mäntsälä kommun Mäntsälä-body och
mäntsäläbo-napp till 300 bebisar som föds i juni eller efter det.
Både bodyn och nappen är vita och de har kommunens logga och text "mäntsäläläinen" (mäntsäläbo). Hälsovårdare på
rådgivning delar presenterna till bebisarna vid första besöket.

Menesty Mäntsälässä - MYK:n uusi esite ilmestyi
16.07.2011
Perjantaina ilmestyi Mäntsälän Yrityskehityksen uunituore esite. Esitteessä keskitytään Kapulin, Linnalan ja Veturin
yritysalueiden markkinointiin.
Menesty Mäntsälässä! -esite on JS Suomi Oy:n tuotantoa. Sen on kuvannut Sami Perttilä ja graafisen suunnittelun on
tehnyt Sami Savolainen MYK:n graafisen ohjeistuksen mukaisesti. MYK:n Jyrki Teeriaho on toiminut yhteyshenkilönä.
Kartta-aineisto perustuu kunnan maankäyttötoimen aineistoihin. Painosmäärä on 2500 kpl.
Esitteessä omilla ilmoituksillaan ovat esillä Mäntsälän Sähkö Oy, Rondel Oy Valaisintehdas, Keuke, Keuda ja YIT.
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Etevan toimistotalo nousee Mäntsälään
08.08.2011
Kunnantalon naapurissa Kivistöntiellä ja Karhukujalla on avattu rakennustyömaa. Reilun vuoden kuluttua paikalla
toimii Etevan valkoinen toimistotalo. Taloon tulee neljä kerrosta kellarin lisäksi. Kerrokset 3 ja 4 tulevat Etevan
käyttöön. Ensimmäisen ja toisen kerroksen saa Mäntsälän kunnan sosiaalityö ja perheneuvola. Kellariin rakennetaan
yhteinen neuvottelutila, Etevan ATK-paja, arkistotilat ja väestönsuoja joka rauhanaikana toimii varastona.
Rakennusurakan hinta on noin 5,5 miljoonaa euroa ja kohteen urakoitsijaksi valittiin NCC Lahdesta.
Rakennustyöt alkoivat 1. heinäkuuta ja rakentamiselle on varattu aikaa 14 kuukautta. Työmaa-alue on aidattu ja
kunnantalon yläparkki on otettu rakennustyömaan käyttöön. Kunnantalon alaparkin lisäksi on käytössä myös vanhan Smarketin parkkipaikka, kunnasta muistutetaan.

MYK:ltä uusi mainostaulu Linnalaan
14.08.2011
Keskiviikkona 15. kesäkuuta saatiin uusi mainostaulu Linnalaan. Taulu on pohjaväriltään mansikan punainen ja tekstit
ovat valkoisella. Taulu mainostaa Linnalan, Kapulin ja Veturin yritysalueita. Taulun onnistuneet graafisen ilmeen
Mäntsälän risteysalueineen suunnitteli graafikko Niko Hakkarainen Small yrityksestä. Taulun teippaukset ja koko
teknisen pystytyksen hoiti mäntsäläläinen Erkki Pyykkö LilaTexistä.

Vuorikiipeilyä, yrittämistä ja uskallusta - Carina Räihä Mäntsälään
marraskuussa!
15.08.2011
Mount Everestin ensimmäisenä suomalaisena naisena valloittanut Carina Räihä saapuu marraskuussa luennoimaan
mäntsäläläisille yrittäjille aiheesta:
”Miten yrittäjänä saavutan maailman korkeimman vuoren”.
Alunperin syyskuulle suunniteltu luento, pidetään aikataulusyistä nyt marraskuussa.
Räihä kertoo motivaatiosta, rohkeudesta, muutoksesta, uskalluksesta, suunnitelmallisuudesta, valmistautumisesta,
yhteistyöstä ja toiminnasta. Luennolla kuullaan haasteellisesta kiipeämisestä maailman korkeimmalle vuorelle Mount
Everestille. Räihän oman henkilökohtaisen tarinan symboliikan kautta voi jokainen yrittäjä löytää ja saavuttaa ”oman
Everestinsä”. Ennen Mt. Everestin valloitustaan Carina Räihä työskenteli pankkimaailmassa, kunnes päätti tehdä ison
elämänmuutoksen. Hän teki rohkean ratkaisun ja jätti menestyksekkään uransa tavoitellakseen unelmiaan ja
muuttaakseen elämänsä suuntaa.
Luento pidetään Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa torstaina 24.11.2011 kello 19–20.30 ja sen hinta on 39 euroa +
Alv. (yksityishenkilöt 47,97 €). Tarkemmin luento ja ilmoittautumisohjeet on esitelty kotisivujemme
Koulutus/tapahtumat palstalla.
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Carina Räihän teemaluento: Miten yrittäjänä saavutan maailman korkeimman
vuoren
15.08.2011
Mt. Everestin valloittanut Carina Räihä Mäntsälään
Mount Everestin ensimmäisenä suomalaisena naisena valloittanut Carina Räihä saapuu Mäntsälään! Räihä luennoi
mäntsäläläisille yrittäjille aiheesta:
”Miten yrittäjänä saavutan maailman korkeimman vuoren”.
Räihä kertoo yrittäjille motivaatiosta, rohkeudesta, muutoksesta, uskalluksesta, suunnitelmallisuudesta,
valmistautumisesta, yhteistyöstä ja toiminnasta!
Carita Räihän luennolla kuullaan haasteellisesta kiipeämisestä maailman korkeimmalle vuorelle Mount Everestille.
Räihän oman henkilökohtaisen tarinan symboliikan kautta voi jokainen yrittäjä löytää ja saavuttaa ”oman Everestinsä”.
Luentoillan lopuksi Räihä antaa käytännön neuvoja myös fyysiseen valmistautumiseen oli kyseessä vuorikiipeily tai
Mäntsälän Yrittäjien maratonhaaste.
Luento pidetään Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa torstaina 24.11.2011 kello 19 (pituus noin puolitoistatuntia).
Luennon hinta on 39 euroa + Alv. (Yksityishenkilöille 47,97 €).
Ilmoittautumiset 11.11.11 mennessä: info@mantsalanyrityskehitys.fi
Peruutusehdot:
Osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, peritään 50 %
luennon hinnasta. Peruuttamatta jättämisestä veloitetaan koko maksu.
Tutustu myös Carina Räihän kotisivuihin www.carinaraiha.com
siellä kerrotaan muun muassa seuraavaa: ” Ennen Mt. Everestin valloitustaan Carina työskenteli pankkimaailmassa,
kunnes päätti tehdä ison elämänmuutoksen. Carina teki rohkean ratkaisun ja jätti menestyksekkään uransa
tavoitellakseen unelmiaan ja muuttaakseen elämänsä suuntaa”.
Tervetuloa
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Minustako yrittäjä -ilta maanantaina 19.9.2011 ja torstaina 22.9.2011
02.09.2011
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää informaatiotilaisuuden yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
ma 19.9.2011 klo 18.00-20.00 ja torstaina 22.9.2011 samaan aikaan.
Paikkana on Mäntsälän Sähkön talo, osoitteessa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
Pääluennoitsija Harri Karin aiheet tässä kahden illan koulutuksessa ovat : yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja
kannattavuuslaskenta, yritysmuodot, verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset ja rahoitus. Keski-Uudenmaan Työ- ja
elinkeinotoimistosta Pertti Keskianttila kertoo starttirahasta ja yrittäjän työvoimapalveluista. Monica Sulopuisto
käsittelee yrittäjien työhyvinvointia.. MYK:n toimitilapalvelut Mäntsälässä esittelee Jyrki Teeriaho. Myös Mäntsälän
Yrittäjäjärjestön toiminta on esillä.

Perjantain iltalento peruuntui - tuulee liikaa
17.09.2011
Perjantai iltana ei lennetty Mäntsälään kovan tuulen takia. Seuraava kilpailijoiden briefing alkaa lauantai aamuna kello
6.00. Palloja voi säätilasta riippuen odottaa taivaalle noin kello 7.
Iltalento ajoittuu yleisöjuhlan (16-20) aikoihin.
Katso kilpailutulokset:

Kellokosken Yrittäjät valitsivat mäntsäläläisen PS-Bussin ja Inton Matkat
vuoden yrittäjäksi
24.10.2011
Kellokosken Vuoden Yrittäjäksi on valittu PS-Bussi ja Into Matkat.
Yritysten omistaja on Hyökännummella asuva Into Saarinen ja yritys on rekisteröity Mäntsälään.
Kellokosken Yrittäjät perustelevat Sanomalehti Keski-Uusimaan mukaan valintaansa muun muassa näin:
”Saarinen työllistää useita kuljettajia, jotka toimivat kuitenkin itsenäisinä ammatinharjoittajina tai freelancereina.
Hän on sympaattinen, luottamusta herättävä ja luotettava henkilö, joka matkanjärjestäjänä toimii täyden palvelun
periaatteella. Kellokosken alueella hänet tunnetaan hyvin ystävällisenä ja palvelualttiina ihmisenä ja hänen palvelujaan
käyttävät monet koulut, yhdistykset ja yritykset aina Helsingistä asti. Inton matkat koetaan turvallisiksi, ja niissä
yhdistyvät monet yksinäiset matkustajat hauskaan ja miellyttävään seuraan. Saarisella onkin joukko uskollisia
asiakkaita”.
MYK onnittelee!

Pidennetyt liikkeiden aukioloajat to 24.11. ja to 1.11.2011 Mäntsälässä
24.10.2011
Ennen joulua toteutetaan kaksi pidennettyä iltaoloaikaa Mäntsälässä. Joulunavaus on Mäntsälässä torstaina 24.11.2011
kello 18. Tällöin valtaosa liikkeistä palvelee vähintään kello 19 saakka. Seuraavana torstaina eli 1.12.2011 liikkeet ovat
auki myös pidempään.
Seuraa ilmoittelua - näet pidempään palvelevien liikkeiden nimet. MYK julkaisee lähempänä tapahtumaa mukana
olevien yritysten tiedot myös tällä palstalla.

Yritysvaikutusten arviointi alkaa Mäntsälän kunnassa
25.10.2011
Mäntsälän kunta ottaa päätöksenteossa käyttöönsä yritysvaikutusten arvioinnin, koska kunnan hankinnat ja
rakentaminen vaikuttavat merkittävästi yritysten liiketoimintaan. Kunta on tärkeä asiakas monelle yritykselle.
Yritysvaikutukset arvioidaan vapaamuotoisena sanallisena tiivistelmänä päätöksenteon yhteydessä. Lautakunnat
perustelevat positiiviset ja negatiiviset vaikutukset kirjallisesti. Työn helpottamiseksi on laadittu lomake, jota
tarvittaessa voi käyttää.
185

Yritysvaikutusten arviointi tehdään Mäntsälässä kun tunnistetaan, että päätös saattaa vaikuttaa yrityksen tai yritysten
kustannuksiin, investointeihin liikennejärjestelyihin, saavutettavuuteen tai muuhun päivittäiseen toimintaan.
– Toivomme MYK:ssä arvioinnin lisäävän etukäteiskeskustelua yritysten ja kunnan välillä. Uskon tiedonkulun
parantuvan, jolloin yritysmyönteisyytemme kasvaa entisestään. Pidän myös hyvänä, että jatkossa kunnan kotisivuilla
julkistetaan merkittäviä hankintoja koskevat strategiset taloussuunnitelmat ja talousarvioon liittyvät päätökset.
Kilpailutuksia kannattaa mäntsäläläisten yritysten eritoten seurata. Vaikka kunta ei saakaan suosia hankinnoissaan niin
sanotusti omia yrityksiään, kannattaa mäntsäläläisten yrittäjien olla valppaina kilpailutuksissa. Yrittäjän kannattaa olla
oikeaan aikaan liikkeellä ja mielellään hieman etuajassa, painottaa Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Pekka
Tikka.

Kapulin yritysaluetta markkinoidaan yhteistyössä Lemminkäisen kanssa
25.10.2011
Mäntsälän kunnanhallitus hyväksyi maanantaina (24.10.11) yhteistyösopimuksen Kapulin yritysalueen markkinoinnista.
Tavoitteena on kehittää Kapulin yritysaluetta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi ja houkuttelevaksi
sijoittumispaikaksi uutta teollisuus- ja logistiikkatoimitilaa etsiville yrityksille. Näin luodaan merkittävää uutta
työllistävää elinkeinotoimintaa Mäntsälään.
Sekä Lemminkäinen että Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy osallistuvat tontin markkinointiin
yhdenvertaisesti. Osapuolet sitoutuvat tiedottamaan toisilleen potentiaalisista asiakasyhteyksistä. Mäntsälän kunnalla on
oikeus myydä tai vuokrata tontti myös suoraan asiakkaalle, joka on ottanut yhteyden suoraan Mäntsälän kuntaan tai
Mäntsälän Yrityskehitykseen.
Ennen uuden yrityksen sijoittumista Lemminkäinen Talo Oy, Mäntsälän kunta ja MYK neuvottelevat yhdessä
sijoittuvan yrityksen sopivuudesta tontille.
Kyseessä on noin 8 hehtaarin tontti ja pyrkimyksenä on rakentaa tontille noin 40 000 neliön logistiikka- tai
teollisuuskiinteistö.
Kapulin yritysalue Mäntsälässä sijaitsee Kehä V – varrella (VT 25). Matkaa Mäntsälän eteläiselle moottoritierampille
on noin kilometri. Kapulissa toimii tällä hetkellä Tokmanni Oy:n logistiikkakeskus ja pääkonttori.
Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Tikka

Rexamin Suomeen muuttava henkilöstö etsii asuntoja
09.11.2011
Mäntsälässä toimintansa aloittava Rexam etsii Suomeen muuttaville työntekijöilleen asuntoja Mäntsälästä. Ajankohtana
on alkuvuosi 2012. Asuntojen tulisi olla mielellään kalustettuja. Toiveena on vähintään 2 tai 3 makuuhuonetta.
Asuntoja tarvitaan useampia. Jos tiedät sopivan kohteen tai itselläsi on vuokrattavissa asunto/huoneisto, joka
lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi, ota yhteyttä MYK:n Jyrki Teeriahoon.

Rexam aloittanut rekrytoinnit Mäntsälän tehtaalle
14.11.2011
Rexam etsii Mäntsälän tehtaalleen avainpaikoille seuraavia osaajia:
Tehdaspäällikkö
Tekninen päällikkö
Henkilöstöpäällikkö.
Tarkemmat tehtävänkuvaukset löytyvät www.adecco.fi osoitteesta ja lisätietoja saa Adeccon Ella Faltersackilta p. 046
8750000.
Rexamin ensimmäisen linjan on tarkoitus olla käyttövalmiudessa vuoden 2013 alussa ja toinen linja valmistuu 2014.
Rexamilla on yli 40 vuoden kokemus juomatölkkien valmistuksesta. Tölkki on ihanteellinen pakkausmuoto juomille; se
on käytännöllinen, kevyt, 100-prosenttisesti kierrätettävä ja suojaa sisältöä valolta ja hapettumiselta.
Rexamin rekrytointi-ilmoitus on luettavissa mm. sunnuntaisessa Keski-Uusimaa – lehdessä (13.11.2011).
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Melukaide nousee moottoritielle hiihtoputken kohdalle
17.11.2011
Kauan kaivatun meluesteen rakentaminen alkoi tällä viikolla moottoritiellä Riihenmäki - Pietilä alueiden kohdalle.
Melukaidetta rakennetaan juuri nyt hiihtoputken kohdalla ja se on pituudeltaan noin 300 metriä. Työmaa näkyy myös
Sälinkään sillalle. Työn suorittaa Skanska Oy ja asennustyössä on mukana mm. mäntsäläläinen Kanervan Kaide ja
Kuljetus.
Tiealueelle asennettava melukaide on 1,40 metriä korkea ja sen toivotaan lieventävän meluvaikutuksia Riihenmäki Pietilä alueella. Hanketta ovat toteuttamassa Mäntsälän kunta, Tieyhtiö Nelostie ja Liikennevirasto. Mäntsälän
Yrityskehitys on pitänyt ongelmallista meluasiaa esillä useissa Nelostien markkinointityöryhmän kokouksissa.

JAKA-Metalli Oy on Mäntsälän vuoden yritys
21.11.2011
Jarmo Mäkeläisen luotsaama Jaka-Metalli in Mäntsälän vuoden yritys.
Yhtiön toimialana on metalliputkikalusteiden, invakaiteiden ja -kahvojen sekä myymäläkalusteiden valmistus. MYK
onnittelee!

Rexam Mäntsälään!
26.11.2011
Alumiinitölkkejä panimo- ja virvoitusjuomateollisuudelle valmistama Rexam sijoittuu Mäntsälään Philipsin
valaisintehtaalta vapautuneihin tiloihin. Työpaikkoja Mäntsälään tulossa noin 120. Toiminta on alkamassa vuoden 2013
alussa.
Lue tarkemmin Rexamin mediatiedote.
Kuvateksti: Mäntsälän Yrityskehityksen Jyrki Teeriaho esittelee Mäntsälää Rexamin Erik Höggårdhille ja Tatiana
Gabelialle. Kuva: Katri Hämäläinen, Mäntsälä-lehti 27.9.2011
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Joulukuun sunnuntait - osa Mäntsälän kaupoista auki
28.11.2011
Seuraavat liikkeet ovat ilmoittaneet meille tänne MYK:n pitävänsä liikkeidensä ovet auki joulukuun sunnuntaipäivinä
4.12., 11.12. ja 18.12.2011:
Kauppahuone Villa Oy klo 13-17
Kipa kirjakauppa klo 12-16
K-Supermarket Kalaasi klo 12-21
S-Market klo 12-21
Ravintola Rosso 12-21
Säästötalo Robinhood klo 12-18
Tiimari klo 12-16
Musti ja Mirri klo 12-16
Kukkatalo Helmililja klo 9-15
Pieni Kukkatupa klo 10-15
Expert Mäntsälä klo 12-15
Kesport Mäntsälä klo 12-15
Suosi jouluostoksissasi näitä ja muitakin mäntsäläläisiä liikkeitä.
Sunnuntaisin saattaa olla muitakin liikkeitä Mäntsälässä auki, mutta tässä vaiheessa ilmoittautuneiden lista on ylläoleva.

Pidennetyt aukioloajat Mäntsälässä torstaina 24.11. ja 1.12.2011
15.12.2011
Mäntsälän liikkeet pitävät ovensa auki tavallista pitempään torstaina 24. marraskuuta ja torstaina 1. joulukuuta. Kukin
kampanjassa mukana oleva liike on ilmoittanut olevansa auki vähintään kello 19 saakka. Jotkut yrityksistä saattavat olla
avoinna myöhempäänkin. Torstaina 24.11.2011 Mäntsälässä on myös Joulunavaus – tapahtuma.
MYK:n aukiolokampanjassa ovat mukana:
Kauppahuone Villa Oy
Hanx Mäntsälä
Sisustusliike La Filia
Kivapiha Tuotteet Oy
Tiimari Mäntsälä
Mäntsälän Kastelli
Mikropiste ja Leluliike Papado
Suolahuone/Jalkahoitola Salla Hammert ja dipl. kosmetologi Säde Repo
Kipa kirjakauppa
Rosso Mäntsälä
S-market Mäntsälä
Kirppis Hirvibasaari
Filmtown Mäntsälä
Expert Mäntsälä
Mäntsälän Hymyhammas Oy
Parturi-kampaamo Salon Annele
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Hieronta Taikahetki
Hius- ja kauneuskulma Belleza
Mäntsälän Autosuojaus
Annele´s Shop
Yritysten sijainnit ja yhteystiedot löytyvät kätevästi MYK:n yrityshakemistopalvelusta:
www.mantsalanyrityskehitys.fi > Yrityshakemisto (syötä yrityksen nimi tai etsimäsi palvelu).
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Kiinteistökauppa entisestä valaisintehtaasta solmittiin – Rexamin tulo
Mäntsälään varmistui
20.01.2012
Rexam ja Philips ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupat entisestä Philipsin valaisintehtaasta. Kaupat allekirjoitettiin
tiistaina. Rexamin tulo varmistui Mäntsälään siis tältäkin osin.
Ensimmäinen tuotantolinja käynnistyy vuoden 2013 alussa ja toinen 2014. Rexamin tölkkitehdas tulee työllistämään
125 ihmistä. Työpaikkojen rekrytointi on jo alkanut ja sitä hoitaa Adecco Oy.
Vuoden päästä Mäntsälästä lähtee jo tuhansittain tölkkejä maailmalle.
Rexam rakentaa olemassa olevien tuotanto- ja toimistotilojen lisäksi vielä noin 10 000 neliön varaston. Rexamin tilojen
hankintaa on avustanut Mäntsälän kunnan omistama elinkeinoyhtiö Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
Rexam työllistää 19 000 ihmistä 25 maassa. Leijonanosa yrityksen liikevaihdosta tulee tölkkien valmistuksesta, joita
yritys tuottaa noin 60 miljardia kappaletta vuosittain. Nyt perustettava tölkkitehdas on yrityksen ensimmäinen Suomeen
perustettava tuotantotoimipaikka.

Suomen tyytyväisimmät asiakkaat asuvat Mäntsälässä
24.01.2012
Tutkimusyritys Epsi Rating kertoo tuoreessa tutkimuksessaan mäntsäläläisten olevan Suomessa kaikkein
tyytyväisempiä eri palveluiden laatuun. Mäntsälä sai pisteitä peräti 78,5 kun suomalaisten keskiarvo on 74.
Epsi Rating luonnehtii Mäntsälän saavutusta korkeaksi. Kakkossijalle Mäntsälän jälkeen tuli Loviisa ja Pietarsaari kiri
kolmanneksi. Tyytymättömimmät asiakkaat asuvat Epsin tutkimuksen mukaan Pirkkalassa, Pudasjärvellä ja Akaassa.
Epsi Rating on johtava ja riippumaton aineettoman pääoman tehokkuusmittareiden tutkimuksen ja arvioinnin parissa
toimiva organisaatio. Epsi rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden
aineetonta pääomaa. Mittaukset saivat alkunsa Ruotsista vuonna 1989.
EPSI Ratingin tutkimus löytyy linkistä:
http://www.epsi-finland.org/images/stories/Reports/economy%202011%20finland%20press%20release.pdf
Lähteet:
Epsi Rating
Taloussanomat 23.1.2012
HS 24.1.2012

Mäntsälä kakkoseksi Uudenmaan yrittäjien arvioissa
01.02.2012
Viisi parasta kuntaa elinkeinopolitiikan mittaristo 2012 – kyselyn mukaan Uudellamaalla ovat:
Lapinjärvi, Mäntsälä, Järvenpää, Kerava ja Tuusula.
Mäntsälä sai pisteitä 61 ja Lapinjärvi 64. Kuntamme nousi monissa osa-alueissa Uudenmaan ykköseksi. Näitä
ykkössijoja ovat yleinen elinkeinopolitiikka, elinkeinotoimen resurssit, kunnan viestintä ja tiedottaminen sekä koulutus.
Kyselyn Uusimaa-osioon ovat vastanneet Uudenmaan yrittäjien jäsenet. Valtakunnan parhaaksi elinkeinopolitiikan
toteuttajaksi nousi Uusikaupunki.

Muut lehdet: Mäntsälään muuttavat tuovat yhä enemmän rahaa kuntaan
03.02.2012
Tulomuuttajien ja lähtömuuttajien vuosiansioiden erotus on Mäntsälässä 2040 euroa, kertoo Helsingin Sanomat
perjantaina 3.2.2012. Uudellamaalla tulomuuttajista hyötyvät eniten Mäntsälä, Pornainen ja Siuntio. Vastakkainen
kehitys on Helsingillä, Hyvinkäällä ja Keravalla, joista hyvätuloisimpia siirtyy muualle Uudellemaalle.
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Keskimääräiset tulot vuosina 2007-2009 olivat tulomuuttajilla Mäntsälässä 19 282 euroa ja lähtömuuttajilla 17 242.
Lähde: Helsingin Sanomat 3.2.2012 sivu A5.

Koulutuksia yrittäjille Mäntsälässä syksyllä 2012
06.02.2012
MYYNTI ON PK-YRITYKSEN ELINEHTO
Syksyn ensimmäisissä koulutuksissa luennoitsijana TIMO ROPE!
”Asiakas elättää yrittäjää” on vanha totuus. Yritysten asiakasvirtojen vahvistaminen ja pysyvien suhteiden luominen on
jatkuva haaste pk-yrittäjälle. Nykyinen maailma on verkostoitunut mm. sosiaalisessa mediassa. Vaihtoehdot ja uutuudet
leviävät nopeasti. Asiakkaat saavat tietoa entistä nopeammin ja asiakasuskollisuuden saavuttaminen saattaa olla
vaikeampaa.
Tässä tietoyhteiskunnan pyörteissä mukana pysymisessä tarvitaan ajankohtaista osaamista sekä riittäviä taitoja
hyödyntää kaikki mahdollisuudet. Mäntsälän Yrityskehityksessä tartuttiin tähän tarpeeseen ja rakennettiin pienille
yrityksille sopiva koulutusohjelmasarja, jonka avulla yrittäjä tai hänen henkilöstönsä voivat vahvistaa tehokkaasti
osaamistaan myyntiin, markkinointiin ja asiakashallintaan liittyen.
Tavoitteena on antaa yrityksille napakasti paketoitua tietoa nykyaikaisesta myynnin edistämisestä. Ohjelma koostuu
kahden illan mittaisista koulutustilaisuuksista, joiden lisäksi on mahdollista saada aiheen liittyen yrityskohtaista
neuvontaa. Toivomme koulutusohjelman innostavan pienet yrittäjät kehittämään myyntitoimintaansa, kertoo koulutusta
suunnitellut Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä.
Teeriaho muistuttaa vielä, että koulutusohjelma toteutetaan vain kerran ja paikkoja on rajoitetusti. Mukaan kannattaa
ilmoittautua heti.
Ilmoittautumiset viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

Mäntsälä, Pukkila ja Pornainen yhteen - ehdottaa työryhmä
08.02.2012
Keskiviikkona 8. helmikuuta kello 11 julkaistussa kuntajakoselvityksessä ehdotetaan Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan
liittämistä yhteen.

125 työpaikkaa jaossa 15.12.11 Mäntsälässä
16.02.2012
Rexamin iso rekrytapahtuma järjestetään Mäntsälän kunnantalolla torstaina 15. joulukuuta. Info-tilaisuuksia on kaksi:
kello 15 ja 18.45.
Rexam ja henkilöstöyhtiö Adecco esittelevät tällöin Rexamin työnantajana ja kertovat hakumenettelystä. Rexamilta
paikalla ovat Operations Director Erik Höggårdh ja HR Manager Tatiana Gabelia.
Tilaisuuksien ohjelma:
KLO 15.00 Rexam informaatio- ja rekrytapahtuma I alkaa
15.00-15.10 toimitusjohtaja Pekka Tikka "mitä Rexam merkitsee Mäntsälälle ja asukkaille"
15.10-15.50 Rexam esittely, Operation Director Erik Höggårdh ja HR Manager Tatiana Gabelia, Rexam Bevarage
Europa & Asia
15.50 - 16.20 Rexamin työpaikat - hakumenettely, yksikönpäällikkö Kirsi Oksanen ja henkilöstökonsultti Tuula
Haverinen, Adecco Finland Oy
16.20 - 17.00 Keskustelua/kysymyksiä
KLO 18.45 Rexam informaatio- ja rekrytapahtuma II alkaa
18.45 valtuustonpuheenjohtaja Anna Helin - kunnan tervehdys "mitä Rexam merkitsee Mäntsälälle ja asukkaille"
18.55 - 19.35 Rexam esittely, Operation Director Erik Höggårdh
19.35 - 20.05 Rexamin työpaikat - hakumenettely, yksikönpäällikkö Kirsi Oksanen ja henkilöstökonsultti Tuula
Haverinen, Adecco Finland Oy
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20.05-20.40 Keskustelua/kysymyksiä
Tilaisuuden ovat kaikille avoimia - tervetuloa!
MYK

Kyllä Mäntsälä aina Veronan voittaa :)
24.02.2012
Rexamin tölkkitehtaan ensimmäiset ulkomaalaiset työntekijät ovat käyneet tutustumassa Mäntsälään. Maanantaina 20.
helmikuuta kunnassa nähtiin Rexamin laatupäällikkö Valentina de Curtis ja miehensä Giordano Silvetti. Molemmat ovat
kotoisin Veronasta. Itse Rexamin Italian tehdas sijaitsee Nagarassa.
Lumi ja viikonlopun raju lumimyrsky oli päällimmäisenä ihmettelyn aikana. Molemmat kuitenkin hämmästelivät
kaiken toimivuutta Suomessa ja eritoten Mäntsälässä. Italialaisia emännöi kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen
Mäntsälän kunnasta. Hän on saanut työstään Rexamilta jo arvostavat kiitokset. Asuntoasioita selvitti Italian
pariskunnalle Jyrki Teeriaho MYK:stä. De Curtis ja Silvetti lentävät takaisin Italiaan lauantaina.
Seuraavia rexamilaisia odotellaan Mäntsälään 14. maaliskuuta.

Kuumailmapallot täyttävät Mäntsälän taivaan syyskuussa
24.02.2012
KUUMAILMAPALLOLENNON SM-KILPAILUT MÄNTSÄLÄSSÄ 13.–16.9.2012
UpViser Championship 2012 Mäntsälä Finland
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut lennetään Mäntsälän taivaalla 13.–16.9.2012. Suomen Ilmailuliitto on vahvistanut
kisat Mäntsälään. Kilpailu alkaa torstai-iltana briefing -tilaisuudella Mäntsälän seurakuntakeskuksessa, joka toimii
myös kilpailukeskuksena.
Varsinaisia lentopäiviä ovat perjantai, lauantai ja sunnuntaiaamupäivä. SM-tittelistä odotetaan kilpailevan noin reilu 10
suomalaista pallokuntaa. Ulkomailta saapunee noin viisi pallokuntaa, jotka kamppailevat UpViser Championship –
tittelistä.
Lennot ajoittuvat auringon nousuun ja laskuun eli Mäntsälässä näkee useita kuumailmapalloja seitsemän aikoihin
aamulla ja illalla. Kilpailun johtajana toimii Pertti Mero ja kilpailun järjestäjinä toimivat Balloon Union Finland Ry.,
Tuulen Viemää Ry. ja Mäntsälän kunta.
Lauantaina 15. päivänä syyskuuta Mäntsälän kunta järjestää laajan yleisötilaisuuden Monitoimitalon kentällä, jonne on
vapaa pääsy. Iltapäivään sijoittuva ohjelma julkistetaan kesän alussa.
Kilpailuiden kotisivut ovat avautuneet osoitteessa www.upvisermantsala2012.fi
Kuumailmapallolennon SM-kilpailuiden pääsponsori UpViser Oy on kirurgisten tuotteiden markkinoija. Yhtiön
toimitusjohtaja Ilkka Korhonen on Balloon Union Finlandin jäsen ja kuumailmapallolentäjä jo vuodesta 1979.
Mäntsälässä lennettiin Kuumailmapallolennon SM-kilpailut edellisen kerran vuonna 2009.
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Kapinan Kyynel
02.03.2012
Mäntsälän kunta muisti torstaina 1. maaliskuuta Mäntsälän Kapinaa, josta on kulunut tällä viikolla 80 vuotta. Vieraita
kunnantalolla oli noin sata.
Kunnantalon aulaan valmistui tilataideteos "Kapinan kyynel”, jonka on suunnitellut ja toteuttanut Mäntsälän kunnan
vihersuunnittelija Arja Aalto. Teos sai vierailta kiitosta herkkyydestä, surullisuudesta ja toki myös näyttävyydestä sekä
hienosta sidonnasta.

LVI Valkonen avasi toimitilansa Linnalassa
02.03.2012
LVI Valkonen Oy vietti tänään avajaisia Mäntsälän Linnalassa. Uusi toimitila näkyy erinomaisesti moottoritielle. LVI
Valkonen työllistää 10 ihmistä ja yritys on vuokrannut tiloja samasta hallista myös Maa Sami Oy:lle ja Älvsby Taloille.
Upouusissa tiloissa pääsee työskentelemään reilusti yli kaksikymmentä henkilöä.
Rakennusprojekti LVI Valkosella eteni ripeästi. Yritys osti tontin kunnalta 9.3.2011 eli uudet toimitilat valmistuivat alle
vuodessa! Tontin välitti Mäntsälän Yrityskehitys.

Kapina reaaliajassa 80 vuotta sitten
06.03.2012
Helsingin Sanomat seuraa reaaliajassa 80 vuotta sitten olleen Mäntsälän kapinan tapahtumia. Kellonajat ovat
viitteellisiä, mutta asiat kerrotaan siinä järjestyksessä, kun ne silloin tapahtuivat. Verkossa tapahtumia voi seurata
Helsingin Sanomien blogi-sivulta Mäntsälän kapina. Sen lisäksi Mäntsälän kapinaa varten Helsingin Sanomat on
perustanut profiilit Facebookiin ja Twitteriin.
Palvelu avautuu maanantai iltana 27.2.2012.

Infoilta yritystoiminnasta kiinnostuneille Mäntsälässä ke 21.3.2012
08.03.2012
Mäntsälän Yrityskehitys, Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ja Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto järjestävät
infoillan yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville. Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksesta Pertti Salovaara kertoo
mitä kaikkea yritystoiminnan aloituksessa tulee pohtia ja tehdä. Salovaara käy eri yritysmuodot tehokkaasti läpi ja
kertoo rahoitusmahdollisuuksista. Pertti Keskianttila selvittää milloin yrittäjä voi saada starttirahan.
Jyrki Teeriaho MYK:stä esittelee näppärän yritysrekisterin, joka toimii tarvittaessa vaikka kilpailija-analyysinä.
Toimitilat paikkakunnalla käydään myös läpi.
Infoiltaan osallistuvat voivat halutessaan varata ajan Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksesta henkilökohtaiseen,
maksuttomaan jatkoneuvontaan.
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Yritystoiminnan info-ilta alkaa kello 17.45 ja päättyy kello 20. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tilaisuudessa
jaetaan myös materiaalia, jonka takia ilmoittautumisia toivotaan.

Mäntsälässä osaamista Kiinan kaupassa
14.03.2012
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää mäntsäläläisille yrityksille mahdollisuuden tutustua Kiinan kauppaan.
Mäntsäläläinen Landz Oy:n Lu Zheng kertoo Kiinan viennistä ja tuonnista yrityksille suomeksi maanantaina 2.4.2012
kello 17.00- 18.00 Mäntsälän Sähkön talossa Sepäntie 3:ssa.
Ilmainen infotilaisuus on tarkoitettu yrittäjille, jotka miettivät tuotteiden ja palvelujen vienti Kiinaan tai tuotehankintaa
Kiinasta Suomeen.

Ilta-Sanomat 14.4.2012: Mäntsälä kuuluu 20 parhaimman kunnan joukkoon
17.04.2012
Muut lehdet:
Viikonvaihteen Ilta-Sanomat julkaisi tilaston Suomen huonoimmista ja parhaimmista kunnista sekä kuntakartan, jossa
vihreällä on merkitty Suomen 20 parhainta kuntaa. Mäntsälä kuuluu maksimipisteet saaneisiin kuntiin. Pisteitä tuli 30
kun heikoimmille kunnille niitä kertyi kuusi.
Ilta-Sanomat on käyttänyt lähteenä Valtiovarainministeriön laskelmia. Kunnat on pisteytetty seuraavilla tekijöillä:
väestömuutos, huoltosuhde vuonna 2030, vauvojen määrä, mediaani-ikä, yli 65- ja 75-vuotiaiden osuus. Lisäksi
sijoitukseen on vaikuttanut suhteellinen velkaantuneisuus.

MYYNTIPAIKAT HAETTAVISSA KUUMAILMAPALLOLENNON SMKILPAILUISSA 2012
27.04.2012
Mäntsälän kunta järjestää Kuumailmapallolennon SM-kilpailuiden yhteydessä suuren yleisötilaisuuden lauantaina 15.
syyskuuta 2012. Tapahtuma ajoittuu iltapäivään ja alkuiltaan ja se pidetään Urheilupuistossa. Tapahtuman
pääesiintyjänä ovat Halavatun Papat.
Tapahtumaan odotetaan noin 2500 – 3000 kävijää (säävaraus). Ennakkoarvio perustuu vuoden 2009 SM-kilpailuiden
yleisötilaisuuden henkilömäärään.
Mäntsälän kunta julistaa 7 myyntipaikkaa julkiseen hakuun. Näistä kaksi on ns. ravintolamyyntipaikkoja ja 5 muiden
tuotteiden myyntipaikkoja.
Halukkaat yritykset, yhdistykset ja muut julkisyhteisöt voivat jättää tarjouksensa12.6.2012 mennessä osoitteella
Mäntsälän kunta, Kuumailmapallolennon SM 2012, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostitse
sirkku.makela@mantsala.fi. Hakijat vastaavat itse mahdollisista luvista (kuten elintarvike- tai anniskeluluvat) ja
tarvitsemistaan kalusteista sekä loppusiivouksesta alueensa osalta. Tarjouksessa pyydetään kertomaan lyhyesti myytävä
tuote tai palvelu. Mäntsälän kunta valitsee tarjouksen tehneiden joukosta myyntipaikoille sellaiset palvelut, jotka
parhaiten tukevat onnistunutta yleisötilaisuutta.

Mäntsälän kunta julkaisee uudet kotisivut 13. huhtikuuta
02.05.2012
Mäntsälän kunta julkaisee uudet kotisivunsa 13.4.2012.
Graafisen ilmeen on suunnitellut graafikko Niko Hakkarainen. Sivuilla seikkailee hauska "kurkistava hirvi".
Asioiden jaottelussa on uudistuksia runsaastikin. Tavoitteena on ollut selkeys ja helppokäyttöisyys.

Mäntsälän kesäkatutapahtuma tuo paikalliset yritykset kadulle
24.05.2012
Mäntsälän kesäkatu avataan torstaina 7.6.2012 Keskuskadulla klo 15-19.
Kesäkatutapahtuman tarkoituksena on tuoda esille mäntsäläläisiä yrityksiä ja tuoda niille tunnettuutta niin
paikkakuntalaisten kuin muualta tulleidenkin keskuudessa. Tapahtumaan on tiedossa myös erilaisia ohjelmanumeroita.
Tapahtuma on maksuton osallistuville yrityksille ja yleisölle.
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Kesäkatu avataan tänä vuonna vanhan S-marketin edustalla, jonne yritysten ja vierailijoiden on helppo tulla. Yritykset
voivat osallistua tapahtumaan joko omassa liikkeessä, mikäli liiketilat ovat Keskuskadulla, tai esittelypöydällä Smarketin edustalla. Mäntsäläläisten kannattaa muistaa, että tapahtuman aikana Keskuskadulla on tiesulkuja, jotta vilkas
liikenne ei häiritsisi tilaisuutta.
Kesäkatutapahtumassa esiintyvät mäntsäläläinen Within Idiot-bändi, Sepän Soitto-ryhmä, joka esittää musiikki-ja
FolkJam-esityksen ja taikuri Risto Pajunen, joka myös juontaa tapahtumaa. Avaajana toimii Mäntsälän kulttuurisihteeri
Tarja Kuusela-Nissinen ja Laurea-ammattikorkeakoulun projektitiimi. Lavalta kuullaan myös DJ Than soittamassa
kesäisiä biisejä.
Tapahtuman lopussa Mäntsälän Yrittäjät Ry. julkistaa koululaisille suunnatun Yritysten mainospiirustus-kilpailun
voittajan.
Kävijöillä on mahdollisuus osallistua leikkimieliseen yrityspassiin, jossa yritysten leimoja keräämällä voi voittaa
palkintoja. Mukana on myös soppatykki-yrittäjä, joka myy keittoa ja lettuja.
Kesäkatutapahtuman järjestäjänä toimii Laurea-ammattikorkeakoulun P2P-projektiryhmä yhteistyössä Mäntsälän
kunnan, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n ja Mäntsälän Yrittäjät Ry:n kanssa.

Kuumailmapallot täyttävät Mäntsälän taivaan: SM kisat 13.-16.9.2012
24.05.2012
Kuumailmapallolennon Suomen mestaruuksista otellaan Mäntsälässä 13. – 16. syyskuuta 2012. Kotimaisia pallokuntia
kisaan on tulossa kymmenkunta. Ulkomaiset pilotit käyvät mittelöä samoista tehtävistä ja UpViser Championship pokaalista. Osallistujia on tulossa Norjasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta ja Espanjasta.
Kilpailu alkaa torstaina 13.9.2012 briefing -tilaisuudella Mäntsälän seurakuntakeskuksessa, joka toimii myös
kilpailukeskuksena. Varsinaisia lentopäiviä ovat perjantai, lauantai ja sunnuntai aamupäivä. Lennot ajoittuvat auringon
nousuun ja laskuun. Lauantaina 15. syyskuuta Mäntsälän kunta järjestää laajan yleisötilaisuuden, jonne on vapaa pääsy.
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut UpViser Championship 2012 järjestäjätahot ovat Mäntsälän kunta, Balloon Union
Finland Ry. ja Tuulen Viemää Ry..
Lisätietoja:
www.upvisermantsala2012.fi/

Harri Kari MYK:n uudeksi toimitusjohtajaksi
21.06.2012
Insinööri Harri Kari (56) valittiin keskiviikkona Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtajaksi. Kari aloittaa työnsä
Mäntsälässä elokuun aikana.
Harri Kari toimii tällä hetkellä Porvoon Uusyrityskeskuksen toimitusjohtajana. Tätä tointa Kari on hoitanut vuodesta
1999. Ennen Porvoon Uusyrityskeskuksen tehtävää Kari toimi yksityisellä sektorilla. Harri Kari tuntee Mäntsälän
yrityselämää. Hän on hoitanut yli 13 vuotta uusien yritysten neuvontaa paikkakunnallamme.
Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtajan tehtävään tuli 44 hakemusta.
Uuden toimitusjohtajan valinnasta päätti Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n hallitus (Jäsenet: Tarmo Mikkola, Esko
Kairesalo, Esa Muukka, Marja-Leena Mäkipää, Sixten Hjort, Jouni Koski).
Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Tarmo Mikkola

Tuomaristo antoi tunnustusta Mäntsälän yritystonttimarkkinoinnille
25.07.2012
Mäntsälä ei yltänyt finaaliin Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa, mutta tuomaristo kirjasi varsin positiivisen
palautteen Mäntsälän Yrityskehityksen tonttimarkkinoinnista, jota on toteutettu muun muassa Helsingin Sanomien iPadsovellutuksissa, Talouselämä –lehdessä ja ulkomainoksissa. Ulkomainos on helposti nähtävissä Linnalan yritysalueella
moottoritietä ajettaessa.
Tuomaristo arvioi Mäntsälän työn seuraavasti: ” Tuomaristo kiittää erityisesti sitä, että Mäntsälässä on lähdetty
rohkeasti käyttämään kuntamarkkinoinnissa uusia markkinoinnin muotoja. Hienoa, että iPad-näkyvyyttä on lähdetty
hakemaan kuntakentällä ensimmäisten joukossa. Pienellä rahalla on pystytty tekemään jotain aivan uutta. Toisaalta
kyseessä on hyvin perinteinen yritystonttimyynnin kampanja, joka sopisi hyvin mihin tahansa Suomen kuntaan
sovellettavaksi. Tuomaristo kannustaa jatkamaan työtä - kaikkien kuntien pitäisi tehdä jotakin tällaista!
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Visuaalinen ilme on raikas: punainen väri sopii hyvin kampanjaan ja erottuu myös iPadissa hyvin muusta sisällöstä.
Markkinoinnille asettuja tavoitteiden seuraamiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, sillä markkinoinnin
vaikutuksia tonttimyyntiin on hankala esittää”.
Vuoden 2012 Kuntamarkkinoinnin SM-voitot menivät Tampereelle, Raumalle, Vaasaan ja Paraisille.
Tuomaristoon kuuluivat toiminnanjohtaja Yrjö Westling, SEKES ry / toiminnanjohtaja Hannu Komu, SUOMA ry /
yhteisömarkkinoinnin suunnittelija Ari Lohenoja, Puolustusvoimat / talousmaantieteilijä Sari Klinga, Finnish Place
Branding Oy / toimitusjohtaja Lauri Sipilä, MARK Suomen Markkinointiliitto r.y. / viestintäpäällikkö Kai Ovaskainen,
SOK Maine ja vastuullisuus / satamajohtaja ja Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun 2011 voittaja Hannu Lappalainen,
Lappeenranta.
Tuomariston puheenjohtajana toimi Suomen Kuntaliiton markkinointipäällikkö Merja Olari-Sintonen.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa 15. elokuuta 2012
27.07.2012
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja Harri Kari aloittaa työnsä 15.8.2012.
Tätä ennen Kari tutustuu jo MYK:n toimintoihin ja päivittää ajankohtaisia asioita yhdessä Pekka Tikan ja MYK:n muun
henkilökunnan kanssa.

Kuumailmapallotapahtuman ohjelma hahmottumassa
30.07.201
Kuumailmapalloilijat kilpailevat Mäntsälässä SM-titteleistä 13.9. - 16.9.2012. Suuri yleisötilaisuus järjestetään
Mäntsälän urheilupuistossa lauantaina 15.9.2012 kello 16 ja 20 välillä. Alustava ohjelma näyttää seuraavalta:
kello 16 - Avaus, Ilkka Korhonen
16.20 Halavatun Papat - ensimmäinen esitys
16.50 -17.00 Kilpailutiedotuksia, musiikkia
17.30 Taikuri – Risto Leppänen
http://www.youtube.com/watch?v=JRECR8DSA0o
18.00 Kilpailutiedotus – Ilkka Korhonen
Musiikkia
18.30 Halavatun Papat - toinen esitys
19.00-20.00 Kilpailutiedotuksia ja musiikkia

Runsaasti työpaikkoja avoinna Mäntsälässä
31.07.2012
Painokoneoperaattori, logistiikkakonsultti, sihteeri, työntömastotrukinkuljettaja, pitokokki ovat muutamia työnimikkeitä,
joita Mäntsälän avoimet työpaikat listalta putkahtaa esiin. Rexamin uusi oluttölkkitehdas on aloittanut rekrytoinnin ja
tehtaalle haetaan runsaasti väkeä. Mutta myös monet muut yritykset etsivät osaavaa työvoimaa Mäntsälään. Myös
taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla on huomattu Mäntsälän mahdollisuudet ja yhteydenottoja Mäntsälän hyvästä
työllisyystilanteesta on tullut Mäntsälän Yrityskehitykseen.
Työvoimatoimiston sivuilta kannattaa nyt tarkistaa olisiko itselle sopivaa työtilaisuutta Mäntsälässä tarjolla!

Kunta kertoo työpaikoistaan Mäntsälä messuilla
20.08.2012
Mäntsälän kunnalla ja Mäntsälän Yrityskehityksellä on yhteisosasto Mäntsälän messuilla. Osastot m39-41 ovat
keskeisellä paikalla suuressa salissa.
Tällä kertaa Mäntsälän kunta kertoo vapaista työpaikoista ja kunnasta työnantajana. Työpaikka-asiantuntijoina ovat
Päivi Pohjola ja Sirkku Mäkelä. Kunnan osastolla saa tietoa myös vapaista omakotitonteista. Saaren ja Nummisten
rakenteilla olevista kouluista voi kysellä Janne Mäkiseltä ja Janne Vainikaiselta. Päivähoito ja kunnan tarjoamat vapaaajanpalvelut ovat vakioteemoja. Kunnan osastolla työskentelevät myös Vesa Gummerus, Marko Siitari, Henna Tulkki,
Petra Kangas ja Anne Hautamäki.
MYK tuo messuille uuden toimitusjohtajan
MYK:n -osastolta voivat halukkaat ostaa vaikka yritystontin. Kapulista, Linnalasta ja Poikkitiestä kannattaa jättää
vaikka osto-tarjous. Sunnuntaina osastolla voi tutustua Mäntsälän Yrityskehityksen uuteen toimitusjohtajaan Harri
Kariin.
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Vielä saa yritystontin edukkaasti
05.09.2012
Mäntsälän kunnan yritystonttien hinnat nousevat 1. lokakuuta yhdellä eurolla per neliö.
Lisäksi tulee käyttöön tontin varausmaksu 1000 euroa. Uudet hinnat ovat 15 euroa neliöltä Linnalassa ja Kruunussa.
Veturista ja Poikkitieltä saa tontin 13 euron neliöhintaan. Kapulin perushinta on myös 13 euroa, jonka lisäksi tulee
maantasausmaksu.
Nopea yrittäjä voi säästää tuhansia euroja tekemällä ostotarjouksen Mäntsälän Yrityskehitykseen syyskuun aikana.

Kutsu Harri Kari kylään
07.09.2012
MYK:n uusi toimitusjohtaja Harri Kari on aloittanut työnsä. Nyt on hyvä aika kutsua Harri vierailemaan yritykseesi.
Voi keskustella hänen kanssaan elinkeinopolitiikasta yleisesti, yrityksesi asioista ja tulevaisuuden näkymistä,
mahdollisista pulmista tai sitten muuten vain "niitä näitä" :).
Voit Harrille numeroon 0400 493008 tai mailata: harri.kari(at)mantsalanyrityskehitys.fi

Moni mukana Kuumailmapallo tapahtumassa
07.09.2012
Torstaina 13. syyskuuta alkavissa Kuumailmapallolennon SM-kilpailuissa on moni ihminen ja yhdistys mukana.
Kaanaan Erämiehet toimivat kisojen mittamiehinä, järjestysmiehinä toimivat Mäntsälän Urheilijat ja Sulkavan Sisu
Tuija Solan johdolla. SPR on yleisötapahtumassa Markus Karkmanin komennossa.
Maatilavastaavana on Petri Salmi. Jyrki Mäklin ja Jussi Pöllä ovat kenttämestareina. Vapaaehtoistyöntekijöinä
kisatoimistossa ahertavat ainakin Vesa Gummerus, Jarna Elomaa, Mari Niinistö ja Sirkku Mäkelä. Mäkelä koordinoi
myös kisabudjettia. Tarja Kuusela-Nissinen hoitaa kilpailijoiden tunnuksia ja vastaa kisakeskuksen käytännön toimista
ja yleisötilaisuuden somistuksesta.
Harri Bister on monessa mukana; kopiokoneet, tietokoneet, yleisötilaisuuden turvallisuus ovat hänen vastuullaan. Asko
Määttänen on laatinut pysäköintiohjeet ja toivoo suurimman osan vieraista saapuvan hyvistä ohjeista huolimatta
paikalle jalan. Marko Siitari on kisojen karttavastaava.
Mäntsäläläinen Pete Knuutinen vastaa äänentoistosta. Äänentoisto on nyt kisoissa huomattavasti parempi kuin 2009
tapahtumassa.
Kilpailun tiedottajana on Jyrki Teeriaho. Hän on vetänyt myös sekä lentoryhmän että yleisötyöryhmän kokouksia. Kisat
avaa Anna Helin ja Mikko Seppälä. Seurakunnan Anne Raappana on myös mukana järjestelyissä, samoin MYK:n Tytti
Piipponen.
Kisaravintola kilpailutettiin ja ravintolasta vastaa Jari Sillanpää Maja ravintolasta.
Mäntsälän Sähkön nettipuolen ihmiset hoitavat kisojen verkkoyhteydet.
Kisojen lentotehtävistä vastaavat lähinnä Mäntsälän ulkopuoliset toimijat. Heitä ovat muun muassa tuloslaskennan
hoitava Mikko Ojajärvi, turvallisuuspäällikkö Jorma Sucksdorf. Hän hoitaa myös sääinfoja apunaan meteorologit. Jukka
Kujala on hoitanut tankkausasioita, jotta kilpailijat saavat propaania. Kilpailun johtajana on Pekka Louniala.
Koko kisaa on taitavasti koordinoinut Ilkka Korhonen. Korhosen yritys UpViser toimii myös kisojen pääsponsorina.
Kisateam kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia tapahtumaan osallistuvia.

Lauantaina suuri yleisöjuhla Mäntsälässä
11.09.2012
Lauantaina soisi auringon paistavan kun Urheilupuistossa seurataan kuumailmapallojen SM-kilpailuja ja vietetään
yleisöjuhlaa . Yleisöjuhla alkaa Urheilupuistossa kello 16 ja päättyy 20.
Pääesiintyjinä on Halavatun Papat eli hauskaa sananvääntöä on odotettavissa. Taikuri Risto Leppäsen esitys on
suunniteltu lapsille. Kuumailmapallojen SM-kilpailuja seurataan kokoajan. Mikä on lauantaina pilottien tehtävänä
selviää vasta noin tunti ennen illan lentoa. Urheilupuiston nurmikenttä toimii ehkä lähtö- tai maalialueena, jolloin
kilpailua olisi helpompi seurata. Sää ja tuulet vaikuttavat kuitenkin tehtävänantoon.
Urheilupuistossa on liikenteenohjaus, mutta järjestäjät toivovat mahdollisimman monen saapuvan jalan tai pyörällä.
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Ohjelma
16.00 Mitä kuumailmapallolentäminen on – Ilkka Korhonen
16.20 Halavatun Papat
17.30 Taikuri Risto Leppänen esiintyy
18.30 Halavatun Papat
Lisäksi musiikkia, haastatteluja ja selostus kilpailutilanteesta.
Kisaravintola.
Ajat ovat noin aikoja. Kilpailutilanne saattaa muuttaa esitysaikoja.
Kilpailua ja tuloksia voi seurata www.pallo.net ja myös www.mantsalanyrityskehitys.fi sivuilta.

Kuumailmapallot lentävät Mäntsälään
11.09.2012
Kuumailmapallolennon Suomen mestaruuksista otellaan Mäntsälässä 13. – 16. syyskuuta 2012. Yhteensä pallokuntia on
16, joista yhdeksän kisaa varsinaisesta SM-tittelistä. Ulkomaiset pilotit mittelöivät UpViser Championship -pokaalista.
Kilpailu alkaa torstaina 13.9.2012 briefing –tilaisuudella ja lentäjien siunauksella Mäntsälän seurakuntakeskuksessa,
joka toimii myös kilpailukeskuksena. Varsinaisia lentopäiviä ovat perjantai, lauantai ja sunnuntai aamupäivä. Torstaina
briefin tilaisuuden jälkeen Urheilukeskuksen kentältä nousee jo muutama fiesta-pallo kohti korkeuksia.
Lennot ajoittuvat auringon nousuun ja laskuun. Lauantaina 15. syyskuuta Mäntsälän kunta järjestää laajan
yleisötilaisuuden, jonne on vapaa pääsy.
Kuumailmapallolennon SM-kilpailut UpViser Championship 2012 järjestäjätahot ovat Mäntsälän kunta ja Balloon
Union Finland Ry.
Lentotietoja ja tuloksia voi seurata
http://www.netikka.net/jalava/SM-2012/tulokset%20medialle.html
sivustolta.
Mäntsälän Yrityskehitys julkaisee kotisivuillaan www.mantsalanyrityskehitys.fi myös tiedotteita kisoista ja lauantain
yleisötilaisuudesta.

Ensimmäisen tehtävän maali Moniksen kentällä
14.09.2012
Kuumailmapallot nousevat taivaalle noin 6.45 - 7.45. Lähtöpaikaksi monet pilotit valitsevat ilmeisesti Mäntsälän
taajaman eteläosat. Maali on Moniksen kentällä ja pallojen tavoitemaaliaika on kello 9.45.
Tehtävinä aamulennolla on "Kuka mistäkin", "Ääriä myöten" ja "Kapeikon poikki".
SM-kisassa kisaavat Hans Ströberg numerolla 1, Mikko Kujala numerolla 2, Toni Korhonen numerolla 3, Kirsikka
Ruotsalainen numerolla 4, Mikko Niskanen numerolla 5 ja Jukka Kujala numerolla 6. Lisäksi ilmassa on Fiesta-palloja.
Tiedote: klo 6.33 Kilpailukeskus/Teeriaho.

Lauantain aamulento onnistui
15.09.2012
Tänään lauantaina kuumailmapalloilijoiden aamulento onnistui epävakaisesta säästä huolimatta.
Lentäjät nousivat ilmaan Vuotavantieltä noin 7.30.
Seuraava briefing kello 16, jolloin myös yleisötilaisuus alkaa.
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Kilpailut alkaneet
16.09.2012
Kuumailmapallolentokilpailut ovat alkaneet. Torstain briefingissä painotettiin turvallisuusasioita. Illalla ns. Fiesta-pallot
nousivat jo ilmaan. Fiesta-pallot osallistuvat osiin tehtävistä, mutta eivät kilpaile varsinaisesta SM-tittelistä.
Sää näyttää perjantain suhteen suht hyvältä. Aamutehtävät jaetaan kello 5.30 ja iltatehtävä kello 16. Palloja otaksutaan
näkyvän noin kello 7.00 - 9.00 sekä 17.00 - 19.00 Mäntsälän taivaalla.

Perjantain iltalento peruuntui - tuulee liikaa
17.09.2012
Kuumailmapalloilijoiden iltalento peruutettiin kovan tuulen takia. Seuraava kilpailijoiden briefing alkaa kello 6.00
lauantaina. Ja palloja on nähtävissä luultavammin kello 7 aikoihin.
Yleisötilaisuuden aikana (16-20) on iltalento.
Kilpailun tulokset perjantain aamulennon jälkeen:

Citymarket avasi ovensa
09.10.2012
Uusi Citymarket avautui torstaina 9. elokuuta ja täynnä houkuttelevia tarjouksia. Kesko on investoinut uuteen
kauppakeskukseen 25 miljoonaa euroa ja se työllistää 55 työntekijää. Heistä 20 on uusia työntekijöitä.
Kauppakeskuksessa lisäksi yhdeksän erikoistavarakauppaa: Alko, Terveyskauppa Camomilla, Hesburger, Specsavers,
lasten- ja naistenvaateliike Nunnu, Beuty Station, Habita ja Mervin kuva. Autonpesupalvelu (käsinpesu) toimii Phallissa.

Minustako yrittäjä -ilta torstaina 8.11.2012 kello 18 – 20.30 Mäntsälässä
17.10.2012
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa informaatiotilaisuuden
yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
to 8.11.2012 kello 18.00–20.30.
Paikkana on Mäntsälän Sähkön talo, osoitteessa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
Pääluennoitsija Harri Karin aiheet ovat: yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot,
verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset ja rahoitus. Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimistosta Markku Visti
kertoo starttirahasta ja yrittäjän työvoimapalveluista. Myös Mäntsälän Yrittäjäjärjestön toiminta on esillä illassa.

Rexamille yli 100 työntekijää
30.10.2012
Mäntsälässä tammikuussa aloittava tölkkitehdas Rexam Beverage Can Mäntsälä Oy on saanut jo lähes kaikki
työntekijänsä palkattua. Rexamin palkkalistoilla on 97 työntekijää ja sen lisäksi tehtaan logistiikkaa hoitavan Viita
yhtiön työntekijöitä on kymmenkunta.
Lähes kaikki rexamilaiset saavat oppinsa ulkomailla. Työntekijät saavat harjoitusta Egyptissä, Englannissa, Itävallassa,
Tšekeissä, Tanskassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Mäntsälän tehtaalle tulevat uusimmat ja ajanmukaisimmat laitteet.
Mäntsälän tehtaan työntekijät saavat oppinsa maissa, joissa näitä tölkkiteknologian huippulaitteita jo käytetään.
Koneasennukset Mäntsälän Nummisissa ovat jo käynnissä. Tehtaan avajaisia juhlitaan 30. tammikuuta 2013.
Rexamin henkilöstövalinnat on hoitanut Adecco Oy Hyvinkäällä yhdessä tehtaan johdon kanssa. Tehtaanjohtajana
toimii Jussi Parkkali.
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Kuumailmapallolentojen videoita
30.11.2012
Kuumailmapallolentokilpailuiden tunnelmia löytää muun muassa Youtubesta. Tässä linkki videoon, joka lähtee
liikkeelle kilpailijoiden briefing -tilaisuudesta:
http://www.youtube.com/watch?v=Qjgui0esVms&list=UUPlqJ9ZynUDivvqDbeC_H2g&index=1&feature=plcp
Kilpailuiden palautekokous pidettiin 1.10.2012. Järjestelyt kilpailun osalta ja yleisötilaisuuden osalta sujuivat
erinomaisesti. Mäntsälässä mietitään myös talvilentotapahtumaa maaliskuulle 2013.
Kuumailmapallolennon SM-kilpailuiden kultaisen mitalin sai 16.9.2012 Mikko Niskanen.

MYK uusii kotisivunsa
30.11.2012
MYK uudet kotisivut ovat jo valmistuksessa. Tarjouskilpailun voitti Saimiri Design, joka on vastannut myös Mäntsälän
kunnan keväällä valmistuneista www-sivuista.
MYK vuoden lopussa julkistettavat sivut noudattavat graafiselta ilmeeltään kunnan sivujen ilmettä. Tonttilaskuriin
asiakkaat pääsevät entistä joutuisammin ja asiakasystävällisyyttä pyritään entisestään parantamaan. Myös MYK:n
henkilökunnalle käyttö tulee joustavammaksi ja tietoja saadaan päivitettyä nopeasti. Itsepäivitettävyys on sivujen
ylläpidossa keskeistä.
MYK:n yritysrekisteri paremmin näkyviin myös kunnan kotisivuille
Mäntsäläläisillä on ollut jo vuosia mahdollisuus löytää paikkakunnan yritysten palveluja MYK:n kotisivuilta ja kunnan
kotisivuilta sinne on myös polku, joka on käyttäjällä useamman klikkauksen päässä nykyisen järjestelmän
kehysrakenteen johdosta. Tähän tulee myös parannus kun uudet sivut saadaan käyttöön.

Hyvää joulua
20.12.2012
MYK toivottaa kaikille mäntsäläisille ja yhteistyökumppaneille hyvää joulua.
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MYK uusi kotisivunsa
27.12.2012
MYK uudisti kotisivunsa
-erikoisuutena näppärä yritystonttilaskuri, joka toimii myös englanniksi
Mäntsälän Yrityskehityksen uudet kotisivut on otettu käyttöön. Ilmeeltään sivut noudattavat Mäntsälän kunnan wwwsivujen linjaa. Yritysilmettä sivuille tuovat vaihtuvat valokuvat
MYK:n sivujen tärkeimmät palvelut ovat yrityshakemisto, vapaat toimitilat ja myynnissä olevat yritystontit.
Yrityshakemistosta voi kenttään syötettävän hakusanan kautta löytää kätevästi haluamansa palvelun Mäntsälästä.
Yritykset tulostuvat sivulle käyntikorttimuotoon ja palvelussa on myös karttaominaisuus, jotta käyttäjä näkee yrityksen
sijainnin Mäntsälässä. MYK toivoo kuluttajien löytävän tämän palvelun, joka edistää paikkakunnan elinkeinoelämää.
Tonttilaskuri on ainutlaatuinen Suomessa
Kunnan vapaat yritystontit avautuvat ”Toimitilat ja tontit” –valikosta. Kartan avulla pääsee asiakas haluamalleen
yritysalueelle. Punaisella merkityt tontit ovat myytävissä. Tonttia klikkaamalla ja syöttämällä haluamansa rakennuksen
neliömäärän, laskee tonttilaskuri tontin hinnan, mutta lisäksi myös sähkö- ja vesiliittymien hinnan. Näin ostaja saa
budjettiansa varten tietoonsa kaikki kauppaan kohdistuvat kulut. Myös vuokraushinta on sivuilla esillä. Vastaavaa
palvelua muualta Suomen kunnista tai elinkeinoyhtiöistä ei MYK:n henkilöstöllä ole tiedossa. Tämä palvelu on
saatavissa myös englanniksi. Ulkomaalaiset asiakkaat ovat lisääntyneet kovasti parin viime vuoden aikana. Tonttilaskuri
ja englanninkielinen erikoissanasto helpottavat myös henkilökunnan työtä.
Mäntsäläläisillä yrityksillä mahdollisuus saada logo tai kuva yritysrekisteriin
Yrityshakemistoa jalostetaan edelleen vuoden 2013 puolella. Yrityksen nimen yhteyteen voidaan liittää yrityksen logo
tai kuva vaikkapa toimitiloista tai tuotteesta. Tätä palvelua kokeillaan tammi-helmikuussa. Vuoden kahden ensimmäisen
kuukauden aikana lähettäneiden yritysten logot asetetaan näkyviin ilmaiseksi. Maaliskuussa palvelu muutetaan
maksulliseksi.
Mäntsälän Yrityskehityksen uusien kotisivujen toteutuksen on tehnyt Juha Auvinen Saimiri Designista ja ulkoasun on
suunnitellut Niko Hakkarainen Smallista. Molemmat miehet vastasivat myös keväällä uudistetuista kunnan kotisivuista.
Sivuista on tehty myös mobiiliversio.
Mäntsälän Yrityskehitys toivoo jokaisen mäntsäläläisen yrityksen tarkistavat sivujen yrityshakemistosta omat tietonsa.
Siirtymävaiheessa voi jolla joitakin puutteita lukuisista tarkastuksista huolimatta. Yritykset voivat lähettää logonsa ja
kuvia osoitteeseen info@mantsalanyrityskehitys.fi. Samaan osoitteeseen voi antaa myös palautetta sivuista.
MYK:n uudet sivut avautuvat osoitteessa www.yrityskehitys.nettai myös vanhalla osoitteella
www.mantsalanyrityskehitys.fi.
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2013
Ministeri Lauri Ihalainen vihkii Rexamin tölkkitehtaan
03.01.2013
Rexamin tölkkitehtaan avajaisia vietetään keskiviikkona 30. tammikuuta.
Työministeri Lauri Ihalainen vihkii tehtaan. Tölkkitehdas Rexam Beverage Can Mäntsälä Oy on saanut kaikki
työntekijänsä palkattua. Rexamin palkkalistoilla on lähes sata työntekijää ja sen lisäksi tehtaan logistiikkaa hoitavan
Viita yhtiön työntekijöitä on kymmenkunta.
Lähes kaikki rexamilaiset saivat oppinsa ulkomailla. Työntekijät olivat harjoittelussa Egyptissä, Englannissa, Itävallassa,
Tšekissä, Tanskassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Mäntsälän tehtaalle tulevat uusimmat ja ajanmukaisimmat laitteet.
Mäntsälän tehtaan työntekijät saivat oppinsa maissa, joissa näitä tölkkiteknologian huippulaitteita jo käytetään.
Rexamin henkilöstövalinnat on hoitanut Adecco Oy Hyvinkäällä yhdessä tehtaan johdon kanssa. Sijoittumista
Mäntsälään on hoitanut Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
- Tämä on ollut mielenkiintoinen ja opettava kokemus meille mykkiläisille, mutta koko kuntaorganisaatio on joutunut
miettimään palvelujaan uudesta näkökulmasta. Viime kesäkuuhun asti asiat hoidettiin Malmöstä, Moskavasta ja
Lontoosta, kertoo MYK:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Hän on erityisen iloinen, että Rexam valitsi Mäntsälän
Työterveysaseman työterveysasioiden kumppanikseen.

MYK 10 vuotta
03.01.2013
Mäntsälän Yrityskehitys Oy aloitti toimintansa 3.1.2003. Täytimme siis 10 vuotta. Juhlistamme MYK:n kymmenen
vuoden taivalta keskiviikkona 16. tammikuuta 2013. Silloin täällä Sepäntiellä (Mäntsälän Sähkön talo, Sepäntie 3,
04600 Mäntsälä) ovat avoimet ovet kello 9 - 14. MYK juhlii siis työn merkeissä. Tervetuloa tutustumaan ja käymään.

Pallot nousevat talviselle taivaalle Mäntsälässä
11.01.2013
Kuumailmapalloilijat ovat ottaneet Mäntsälän omakseen. Hyvien sujuneiden SM-kilpailuiden innoittamana
kuumailmapalloilijat kokoontuvat maaliskuun alussa Mäntsälän seurakunnan Ahvenlammen uuteen leirikeskukseen
kolmeksi päiväksi. Kuumailmapalloilijoiden talvitapahtuma alkaa perjantai iltapäivänä 1. päivänä maaliskuuta.
Ensimmäinen lento tapahtunee perjantaina 14-15 välillä, arvelee tapahtuman koordinaattori Ilkka Korhonen.
Lähtöpaikkana on todennäköisesti Urheilupuiston nurmikenttä, nyt tosin talvisessa asussaan. Pallot nousevat
yhteislähtöinä. Lauantaina 2.3.2013 noustaan noin kello yhdentoista aikoihin, samoin sunnuntaina. Monitoimitalolla
vietetään vielä sunnuntaina iltapäivällä pieni lopetusjuhla.
Kuumailmapallotalvitapahtumaan odotetaan kuudesta kahdeksaan pallokuntaa. - On mahdollista, että
kuumailmapalloilijoita tulee myös Virosta ja Belgiasta. Kutsuja on mennyt myös Ruotsiin ja Norjaan. Talvella on
mukava lentää ja kuulas, kirkas talvipäivä on mitä upein. Laskeutua voi vaikka järven jäälle, kertoo Korhonen. – Eikä
ylhäällä tuule. Lämmityslaitekin on omasta takaa. Jos hyvin käy, saamme Mäntsälään myös Lasse-jänispallon, tuumii
Ilkka.
Kuumailmapalloilijat eivät järjestä Mäntsälän kunnan kanssa varsinaista yleisötapahtumaa, mutta yhteislähtöjä voi
seurata Urheilupuistosta tai tähyämällä taivaalle.
Lisätietoja:
www.upvisermantsala2012.fi

MYK juhlii tänään - avoimet ovet 9 - 14
16.01.2013
Tule tutustumaan tänään MYK:n. Täytämme 10 vuotta.
Voit tutustua vaikkapa näppärään Mäntsälän yritysrekisteriin ja tonttien hintalaskuriin, joka on ainutlaatuinen Suomessa.
Nähdään MYK:ssä (Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä). Tervetuloa :)
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Silmu Ry.:n perinnerakentamisen luentosarja
21.01.2013
Jos olet kiinnostunut perinnerakentamisesta, osallistu Silmu Ry.:n luentosarjaan. Lisätietoja:
www.perinnerakentaminen.fi/

MYK:n avoimissa ovissa yli 50 kävijää
21.01.2013

MYK juhli 10 vuotista taivaltaan 16. tammikuuta. Vieraita kävi yli viisikymmentä. Kiitokset kaikille kävijöille.
Jatkamme edelleen täyttä höyryä eteenpäin.

Hankintailta 12.2.2013
23.01.2013
Miten pääsen kunnan hovihankkijaksi?
HANKINTAILTA & SÄHKÖINEN LASKUTUS
laskiaistiistaina 12. helmikuuta 2013 kello 17.00 – 19.30
Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
Ohjelma:
17.00 Kahvia ja teetä
17.30 Pienikin yritys voi olla mukana tarjouskilpailuissa, Tj Harri Kari MYK
17.35 Mäntsälän kunnan hankinnat
- miten se prosessi käytännössä hoidetaan, - miten tarjouspyyntöihin tulisi vastata, - miten pienyrittäjä voi olla
kilpailukykyinen?
Hankinta-asiantuntija Marja-Leena Virta, Mäntsälän kunta
18.30 Sähköinen laskutus
Yritysasiakaspäällikkö Jarmo Kumpula, Mäntsälän Osuuspankki
19.15 Keskustelua
19.30 Tilaisuus päättyy
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Hartelan uudiskohteiden liiketilat - esittely 29.1.2013 klo 17.30
23.01.2013
Rakennusosakeyhtiö Hartela yhteistyössä Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa järjestävät
esittelytilaisuuden Hartelan uudiskohteista Mäntsälän Keskuskadulla. Tilaisuus painottuu liiketiloihin ja keskustamme
kaupallisten palveluiden tulevaisuuden näkymiin.
Tule Mäntsälän OP:n alakerran tiloihin tiistaina 29. tammikuuta 2013 kello 17.30.
Nyt on mahdollisuus päästä aitiopaikalle vaikuttamaan ja tutustumaan Keskuskadun liiketilasuunnitelmiin.
Hartelasta on paikalla aluejohtaja Olli Teerijoki aluejohtaja ja arkkitehti Ilkka Ridanpää. Mäntsälän
kunnasta kaavoitusjohtaja Lauri Pouru sekä Mäntsälän Yrityskehityksestä – MYK:stä Harri Kari ja Jyrki Teeriaho.
Vapaa pääsy, mutta ilmoittaudu kahvitarjoilun takia: info@yrityskehitys.net
Tervetuloa
Harri Kari
toimitusjohtaja
Mäntsälän Yrityskehitys Oy
0400 493 008

Kunnan hovihankkijaksi
23.01.2013
MYK ja Mäntsälän kunta järjestävät Hankintaillan laskiaistiistaina 12. helmikuuta kello 17 - 19.30. Hankintaasiantuntija Marja-Leena Virta kertoo mäntsäläläisille yrittäjille miten tarjouspyyntöihin tulisi vastata ja miten
paikkakunnan pienyrittäjä voi olla kilpailukykyinen. Illassa käydään läpi myös sähköinen laskutus, jota selventää
yritysasiakaspäällikkö Jarmo Kumpula Mäntsälän Osuuspankista.
Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautumista odotetaan 7.2.2013 mennessä: info@yrityskehitys.net
Paikkana on Mäntsälän kunnantalon valtuustosali. Lisätietoja MYK:N Koulutus/Tapahtumat -palstalta:
http://www.yrityskehitys.net/koulutus-tapahtumat
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Invignen av Rexams burkfabrik firas onsdagen den 30 januari i Mäntsälä
23.01.2013
Minister Lauri Ihalainen inviger Rexams burkfabrik
Invigningen av Rexams burkfabrik firas onsdagen den 30 januari. Arbetsminister Lauri Ihalainen inviger fabriken.
Rekryteringen av arbetare till burkfabriken Rexam Beverage Can Mäntsälä Oy är nu avslutad. Rexam har närmare
hundra anställda och därutöver har bolaget Viita som sköter fabrikens logistik ett tiotal anställda.
Nästan alla som arbetar för Rexam har lärt sig jobbet utomlands. De anställda har gjort praktik i Egypten, England,
Österrike, Tjeckien, Danmark, Ryssland och Sverige. Fabriken i Mäntsälä kommer att få den nyaste och modernaste
utrustningen. Arbetarna i Mäntsälä-fabriken praktiserade i sådana länder där denna topputrustning inom burkteknologin
redan används. Valet av Rexams personal har gjorts av Adecco Oy i Hyvinge tillsammans med fabriksledningen.
Etableringen i Mäntsälä har handhafts av Mäntsälän Yrityskehitys Oy (MYK).

Aalto yliopisto Mäntsälässä: Yhteissuunnittelulla potkua palvelutarjontaan
25.01.2013
Yhteissuunnittelulla potkua palvelutarjontaan
- aamiaistilaisuus keskiviikkona 6.2.2013 klo 8.00 - 10.00, Osuuspankin tilat, Keskuskatu 6, Mäntsälä (käynti
Expertin puoleisesta ovesta)
Hyvinvointialojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle sekä kunnan hankinta- ja muulle henkilöstölle. Muiden alojen
yrittäjät ovat myös lämpimästi tervetulleita.
Lähipalvelut oman kunnan hyvinvoinnin tuottajana
Tutkimusjohtaja Jari Handelberg, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus
Tule mukaan yhdessä miettimään, miten asiat tehdään helpommiksi ja fiksummiksi. Mukaan mahtuu rajoitettu määrä
osallistujia, joten ilmoittaudu 4.2. mennessä.
Tilaisuuden toteuttaa Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus yhteistyössä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa.
Tilaisuus on maksuton.
Kun tiedät, osaat toimia – koulutuksella taitoa palveluiden tarjontaan ja hankintaan
Projektipäällikkö Hanna Kari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus
Palvelut uudistuvat yhteistyöllä
Neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen, TEM
Yhteissuunnittelulla potkua palvelutarjontaan
TaM Reima Rönnholm, Palvelumuotoilutoimisto Palmu Inc.

Aalto yliopisto Mäntsälässä
25.01.2013
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus järjestää Mäntsälässä aamiaistilaisuutena koulutustilaisuuden
"Yhteissuunnittelulla potkua palvelutarjontaan". Ajankohta on keskiviikko 6.2.2013. Katso tarkemmin
Koulutus/Tapahtumat -palsta.

Ministeri Lauri Ihalaisen puheen englanninkielinen lyhennelmä: Rexamin
avajaiset 30.1.2013
30.01.2013
Opening of the REXAM beverage can plant in Mäntsälä, 30 January 2013
Lauri Ihalainen, Minister of Labour
“Projects such as the opening of REXAM’s new factory in Mäntsälä are important, because times are uncertain both in
Finland and in the rest of the eurozone. Structural change in the economy has been an enormous challenge for Finland,
and exports have not fully returned to their previous levels since the recession.”
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“Change is always a challenge, but it is also an opportunity, and REXAM’s new factory is a good example of how a
new, sustainable business can be established. Finland has long experience of systems for returning bottles and the reuse
of materials. The cans made here will be fully recyclable, and Phillip’s former lighting factory has now been
transformed into a beverage can plant.”
“An economically, socially and environmentally sustainable business is bound to grow in the future, and Finland has
tremendous opportunities in this area. New ventures in the forest industry will result from wood regeneration schemes,
and there are opportunities for timber construction and the development of renewable packaging materials. Furthermore,
the social responsibility of companies is growing in importance. The OECD (Organization for Economic Co-operation
and Development) has published new guidelines and consumers are more aware (of their rights) than ever.”
“This year we should prepare for an employment situation that is worse than it was last year, though, at the same time,
we need to build the future. I want to stress the importance of an active employment policy and building the ‘Finnish
model’, and I want to see more people in work, shorter periods of unemployment and a closer relationship between
work and education and training.”
“A low unemployment rate is necessary for the welfare state to pay for services for its citizens. The quality of social
services in Finland may not compare favorably with those in the other Nordic countries, though in reality the difference
lies in the employment rate. The employment rate can be raised by employing underused resources – the long-term
unemployed, migrant workers, the partially abled and the disabled.”
“There is much worth mentioning in connection with the opening of REXAM’s factory. Recruitment has proven to be a
very smooth process, with welcome assistance from the local authority and Mäntsälän Yrityskehitys Oy, a local
enterprise development company. Some 500 people this past year have been involved in the factory’s construction and
start-up. Because of the low unemployment rate in the municipality, most of the employees come from Lahti, a city
whose residents boast about how prepared they are to go where the work is. Rail connections between Lahti and
Mäntsälä are a help. REXAM has taken responsibility for a programme of training: employees have received two to
three weeks’ practical training in factories that use the same technology in other countries: Egypt, the UK, Austria, the
Czech Republic, Denmark, Russia and Sweden.”
“The plant has also meant that experts and people with skills have come to Mäntsälä from around the world. The story
in the press about a REXAM expert who had moved to Mäntsälä from Italy, and who had happily settled here serves as
a good example. These foreign experts are taking Finland forward, and in this country we like to exploit the skills and
competences of those who move here. The workforce with a foreign background in Finland is predicted almost to
double by the year 2020.”
“The founding of the REXAM plant has been a demanding and novel process for the municipality of Mäntsälä and for
the business and commercial services here. The municipal organisation has been ready to adapt its activities when
partners have been in different parts of Europe, including Malmö, Moscow and London. The timetable for setting up the
firm and the investment of 85 million euros in Finland in under two years have both been rapid processes, for which we
have to thank the company for its efficient approach, its skilled employees and local partners for the prompt action they
took.”
“The existence of viable cooperation between the municipality of Mäntsälä and REXAM is reflected in the fact that the
company chose Mäntsälä as its occupational health service provider. Occupational health care is crucial for extending
working lives. Predictive occupational health care can discern risks in good time and help the company to improve wellbeing at work. Healthy, motivated workers stay around much longer. As a brand new work community, you have an
excellent opportunity to invest in the well-being, motivation and productivity of your employees right from the start.”
“Times are definitely not going to get easy and it is hard to say what the future will bring. But opening this factory is a
positive step in a whole chain of events. I wish the REXAM beverage can plant that is starting up today luck and every
success for the future, and the same goes for its employees, management and shareholders.”

Ministeri Lauri Ihalaisen puheen referaatti; Rexamin avajaiset 30.1.2013
30.01.2013
Rexam-juomatölkkitehtaan avajaiset, Mäntsälä, 30.1.2013
Työministeri Lauri Ihalainen
”Rexamin uuden Mäntsälän-tehtaan avaamisen kaltaiset myönteiset hankkeet ovat merkittäviä, koska ajat ovat
epävarmat sekä Suomessa että euroalueella. Talouden rakennemuutos on koetellut Suomea kovasti, eikä vienti ole
taantuman jälkeen palannut entiselleen.”
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”Muutos on aina haaste mutta myös mahdollisuus, ja Rexamin uusi tehdas on hyvä esimerkki uuden, kestävän
liiketoiminnan luomisesta: Suomessa on pitkä kokemus pullojen palautusjärjestelmistä ja materiaalin uusiokäytöstä.
Täällä tehtävät tölkit ovat täysin kierrätettäviä, ja Philipsin entinen valaisintehdas on saanut uuden elämän
juomatölkkitehtaana.”
”Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta varmasti lisääntyy jatkossa, ja Suomella on
siinä valtavat mahdollisuudet. Metsäteollisuuden uudet avaukset tulevat puun uusiutumisen kautta, ja puurakentaminen
ja uusiutuvien pakkausmateriaalien kehitys tarjoavat mahdollisuuksia. Myös yritysten yhteiskuntavastuun merkitys on
nousemassa. OECD on julkaissut uudet toimintaohjeet ja kuluttajat ovat entistä valveutuneempia.”
”Meidän on varauduttava tänä vuonna viime vuotta heikompaan työllisyyteen mutta samalla rakennettava tulevaa.
Haluan korostaa aktiivista työpolitiikkaa, Suomen mallin rakentamista ja tavoitella korkeampaa työllisyysastetta,
työttömyysjaksojen lyhentämistä ja työn ja koulutuksen välisen suhteen tiivistämistä.”
”Korkeasta työllisyysasteesta riippuu hyvinvointivaltion mahdollisuus rahoittaa palvelut kansalaisille. Kun Suomen
palvelutasoa verrataan muihin Pohjoismaihin, sitä pidetään heikompana, mutta todellisuudessa ero on työllisyysasteessa.
Työllisyysastetta nostetaan työllistämällä alikäytetyt resurssit – pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset
ja vammaiset.”
”Rexamin tehtaan avaamiseen liittyy paljon mainitsemisen arvoisia asioita: Rekrytoinnit ovat sujuneet mallikkaasti
kunnan ja paikallisen yrityskehitysyhtiön (Mäntsälän Yrityskehitys Oy) toiminnan suosiollisella avustuksella. Tehtaan
rakentamiseen ja käynnistämiseen on osallistunut noin 500 henkilöä kuluneen vuoden aikana. Kunnan hyvän
työllisyystilanteen vuoksi suurin osa työntekijöistä tulee Lahdesta, mikä kielii valmiudesta muuttaa työpaikan perässä.
Junayhteys Lahden ja Mäntsälän välillä on apu. Rexam on kantanut koulutusvastuunsa: työntekijät ovat saaneet 2–3
viikon käytännön koulutuksen samaa tekniikkaa käyttävissä tehtaissa muissa maissa: Egyptissä, Englannissa, Itävallassa,
Tšekissä, Tanskassa, Venäjällä ja Ruotsissa.”
”Tehdas on myös tuonut Mäntsälään osaajia maailmalta. Tarina veronalaisesta Rexamin asiantuntijasta, joka on
muuttanut Italiasta Mäntsälään, missä lehtitietojen mukaan viihtyy, on hyvä esimerkki. Nämä ulkomaalaiset
asiantuntijat vievät eteenpäin Suomea, jossa hyödynnetään maahanmuuttajien osaamista. Ulkomaalaistaustaisen
työvoiman arvioidaan lähes tuplaantuvan Suomessa vuoteen 2020 mennessä.”
”Rexamin tehtaan perustaminen on ollut vaativa ja uudenlainen prosessi Mäntsälän kunnalle ja elinkeinopalveluille.
Kuntaorganisaatio on ollut valmis soveltamaan omaa toimintaansa, kun yhteistyökumppanit ovat olleet eri puolilla
Eurooppaa, mm. Malmössä, Moskovassa ja Lontoossa. Perustamisaikataulu ja 85 miljoonan euron investointi Suomeen
alle kahdessa vuodessa on ollut nopea, mistä kuuluu kiitos yhtiön tehokkuudelle, ammattitaitoisille työntekijöille ja
paikallisten yhteistyökumppanien ripeydelle.”
”Mäntsälän kunnan ja Rexamin yhteistyön toimivuudesta kertoo, että Rexam valitsi henkilöstönsä työterveyspalvelujen
tuottajaksi Mäntsälän kunnan. Työterveyshuollolla on keskeinen asema työurien pidentämisessä. Ennakoiva
työterveyshuolto voi huomata riskit ajoissa ja auttaa yritystä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hyvinvoivat ja
motivoituneet työntekijät jaksavat enemmän ja pidempään. Uutena työyhteisönä teillä on loistava tilaisuus satsata alusta
lähtien työntekijöidenne hyvinvointiin, motivaatioon ja tuottavuuteen!”
”Ajat eivät varmasti muutu ennustettaviksi tai helpoiksi. Tämän tehtaan avaaminen on kuitenkin myönteinen
tapahtumaketju. Toivon tänään aloittavalle Rexamin juomatölkkitehtaalle, sen johdolle, omistajille ja työntekijöille
onnea ja menestystä jatkossa.”

Mäntsälän Yrittäjät palkittiin
04.02.2013
Suomen Yrittäjät on myöntänyt 1000 euron suuruisen palkinnon Mäntsälän Yrittäjät ry.:lle. Mäntsälään palkinto tuli
kunnallisvaalien yhteydessä tehdystä toiminnasta. Mäntsälän Yrittäjät antoi blogitilaa yrittäjäehdokkaille, joita
valittiinkin Mäntsälän uuteen valtuustoon 12. MYK onnittelee.

Kuumailmapallot kohoavat taivaalle ensi viikonloppuna Mäntsälässä
26.02.2013
Kuumailmapalloilijat kokoontuvat Mäntsälään kolmeksi päiväksi ensi viikonloppuna (1.3. – 3.3.2013). Tarkoituksena
on lentää Mäntsälän taivaalla päivittäin. Kuumailmapalloilijoiden talvitapahtuma alkaa perjantai iltapäivänä 1. päivänä
maaliskuuta. Ensimmäinen lento tapahtunee perjantaina 14-15 välillä, arvelee tapahtuman koordinaattori Ilkka
Korhonen. Lähtöpaikkana on todennäköisesti Urheilupuiston lähialueet. Pallot nousevat yhteislähtöinä. Lauantaina
2.3.2013 noustaan noin kello yhdentoista aikoihin, samoin sunnuntaina.
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Kuumailmapallotalvitapahtumaan on ilmoittautunut 11 pallokuntaa. Ilmoittautuneita ovat mm. Kirsikka Ruotsalainen,
Mikko Kujala, Max Lindholm, Toni Korhonen, Ilkka Korhonen, Jarkko Korhonen, Ville & Katriina Kajala, Samuel
Holm & Mikko Niskanen ja Kalevi Tikk Virosta.
Kuumailmapalloilijat eivät järjestä Mäntsälän kunnan kanssa varsinaista yleisötapahtumaa, mutta yhteislähtöjä voi
seurata Urheilupuistosta tai tähyämällä taivaalle. Kuumailmapalloilijat käyttävät tukikohtanaan Mäntsälän seurakunnan
Ahvenlammen kurssikeskusta.

Kuumailmapallot nousivat upeassa pakkassäässä
02.03.2013
Kuumailmapallot kohosivat hienosti taivaalle lauantaina Mäntsälässä. Pallokuntia oli kuusi. Erikoisuutena tapahtumassa
olivat viisi laskuvarjohyppääjää, jotka hyppäsivät pallosta alas kilometrin korkeudesta.
Lähtöpaikkana oli Hiihtomaa Tokmanni Areenan vieressä. Lähtövalmistelut tehtiin jo kahdeksan aikoihin aamulla.
Ensimmäinen Toni Korhosen pilotoima kilpapallo kohosi taivalla heti yhdeksän jälkeen. Kaikki pallot olivat ennen
kymmentä aurinkoisella taivaalla. Lähtöhetkellä pakkasta oli noin 18 astetta.
Mäntsälän kunta on aiemmin isännöinyt kahta kuumailmapallojen SM-kilpailua. Tämä on ensimmäinen Mäntsälän
kunnan ja kuumailmapalloilijoiden järjestämä talvilentotapahtuma paikkakunnalla. Sunnuntaina iltapäivällä Mäntsälän
kunta tarjoaa lentäjille kahvit.

Laskuvarjohyppyjä ja kihlautuminen kuumailmapalloilijoiden
talvitapahtumassa Mäntsälässä
04.03.2013
Kuumailmapallotalvitapahtuman lauantaina lennot olivat onnistuneita. Kaksi pallokuntaa lensi yli 4 h:n lennot. Samuel
Holmin pallosta hypänneet 5 laskuvarjohyppääjää olivat innoissaan hypyistään. Pilotti Toni Korhonen testasi tekniikkaa
EM-kilpailuitaan varten, jotka ovat Puolassa. Ilkka Korhosen pallossa seinäjokelaispariskunta meni kihloihin. Morsian
ei tiennyt kosinnasta ennakolta mitään. Suostui.

Yandex rakentaa konesalin Mäntsälään
25.03.2013
Mäntsälän kunta myy kahdeksan hehtaarin alueen Yandexille, joka on Venäjän johtava hakukoneyhtiö. Yhtiö rakentaa
konesalin Kapulin yritysalueelle. Rakennushanke etenee vaiheittain.
Yandex on neljänneksi suurin hakukone maailmassa. Kuukausittain Yandexilla on noin 90 miljoonaa käyttäjää
(comScore –tutkimus, joulukuu 2012). Yhtiö työllistää yli 4 000 ihmistä ja yhtiön liikevaihto USA:n dollareissa on
947,1 miljoonaa ($ 947,1). Yandex on noteerattu New Yorkissa NASDAQ pörssissä. Yhtiön työllistävä vaikutus
Suomessa on vähintään 50 henkeä. Rakennustyöt Mäntsälän Kapulissa aloitetaan elokuussa.
Yhtiö valitsi Mäntsälän hyvän sijainnin, turvatun energiansaannin ja kokonaisenergiataloudellisten etujen ansiosta.
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Mäntsälän kunnanhallitus päätti kaupasta maanantaina 25.3.2013. Kauppa saa lopullisen lainvoiman valtuustokäsittelyn
jälkeen 8.4.2013. Kauppahinta Kapulin määräalasta on 1,5 miljoonaa euroa.

B to B tapahtuma Mäntsälässä 8.4.
26.03.2013
Mäntsälän Yrittäjät ry järjestää Riihenmäen koulun yrittäjyysluokan kanssa B t B tapahtuman Mäntsälässä maanantaina
8.4.2013 kello 18. Paikkana on ravintola Lukkari Keudan tiloissa Lukkarinpolulla Mäntsälässä.
Maksuton kahvitarjoilu. Tarjoilusta vastaa kaksi Keudan ravintolalinjan yrittäjäoppilasta.
Tule laittamaan yhteistyöverkosto kuntoon ja ilmoittaudu heti: info@yrityskehitys.net tai puh. 050 383 9595

Minustako yrittäjä lyhytkurssi 25.4.2013
26.03.2013
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa informaatiotilaisuuden
yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
to 25.4.2013 kello 17.30–20.00.
Paikkana on Mäntsälän kunnantalo, kokoustila 1-2, 2.krs. Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä.
Pääluennoitsija Harri Karin aiheet ovat: yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot,
verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset ja rahoitus. Keski-Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimistosta Markku Visti
kertoo starttirahasta ja yrittäjän työvoimapalveluista. Myös Mäntsälän Yrittäjäjärjestön toiminta on esillä illassa,
samoin työhyvinvointi. Näistä kertovat Mäntsälän Yrittäjien Eero Kokko ja Mäntsälän Työterveyshuollosta Monica
Sulopuisto.

Yandexia kannattaa kokeilla
26.03.2013
Yandexin hakukonetta kannattaa kokeilla. Osoite on www.yandex.ru. Suomenkieliset sivut löytyvät osoitteesta
www.yandex.com. Lue myös uutisemme Yandexin sijoittumisesta Mäntsälään (25.3.2013): "Yandex rakentaa konesalin
Mäntsälään".

Yandex Oy rekisteröitynyt Mäntsälään
05.04.2013
Yandex Oy rekisteröitynyt Suomeen. Kotipaikka Mäntsälä!

Yandex kauppakirjat allekirjoitettiin
19.04.2013
Mäntsälän kunnantalolla allekirjoitettiin kauppakirjat Kapulin yritysalueen 8 hehtaarin tontista tänään perjantaina 19.
huhtikuuta.
Yandexin puolelta kauppakirjan allekirjoitti Yandexin valtuuttamana juristi Andrew Cotton, joka työskentelee
helsinkiläisessä Hammarström Puhakka Partners lakiasiaintoimistossa. Moskovasta kauppakirjan
allekirjoitustilaisuudessa oli mukana Yandexin tekninen johtaja Andrey Korolenko. Mäntsälän kunnan puolesta
kauppakirjan allekirjoittivat kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja kaavoitusjohtaja Lauri Pouru.

Avoimia työpaikkoja runsaasti Mäntsälässä, katso tilasto
25.04.2013
Mäntsälän työllisyystilanne 28.03.2013
Työttömyysaste 28.03.2013, 5,7 %
Alle 25- vuotiaat, 83 kpl
Yli 50 – vuotiaat, 230 kpl
Pitkäaikaistyöttömät, 106 kpl
Avoimet työpaikat, 153 kpl
( Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
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Muut lehdet: Taloussanomien selvityksessä Mäntsälä nousi vauraimpien kastiin
25.04.2013
Taloussanomat selvitti, millaisia eroja löytyi, kun kaupunkeja vertailtiin tulomuutoksella, työttömyydellä ja
kuolleisuudella. Rahatulo ei riitä kuvaamaan kuntakohtaisia vaurauseroja. Väestön hyvinvointia kuvaavia, hyviä
mittareita on varsin vähän käytettävissä, ja saatavilla olevista Taloussanomat vertaili rahatulon lisäksi myös
työttömyyttä ja kuolleisuutta. Koko Suomen vertailun voittaja ei ole yllätys.: Kauniainen. Siellä tulotaso nousi 6,6
prosenttia, ja työttömyysaste on vain 4,2. Perään nousivat Pukkila, Luoto, Siuntio, Vöyri ja Mäntsälä.
Katso: http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2013/04/25/katso-miten-vauraus-jakautuu-suomessa/20135960/12?rss=13
Lähde: Taloussanomat 25.4.2013

KESÄKADUN avajaiset torstaina 6. kesäkuuta
06.05.2013
Keskuskatu on Kesäkatu. Tapahtuma järjestetään torstaina 6.6.2013. Tapahtuman järjestää yhteistyössä MYK:n kanssa
Laurea ammattikorkeakoulu. Katso
http://www.facebook.com/MantsalanKesakadunAvajaiset2013

Yle: Yandex aikaistaa
20.05.2013
Perjantaina 17.5.2013 Yle uutisoi näyttävästi hakukoneyhtiö Yandexin tulosta Mäntsälään.

Mäntsälällä hyvä maine yritysten näkökulmasta
31.05.2013
Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta
Keravan Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Lahja Sallinen toteutti opinnäytetyön yhteistyössä Mäntsälän
Yrityskehityksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä mainetutkimus, jossa Mäntsälän mainetta selvitetään
kahden erilaisen kohderyhmän mielipiteiden avulla. Näitä kohderyhmiä olivat Mäntsälän Yrityskehityksen sidosryhmät
sekä heidän mahdolliset asiakkaansa pääkaupunkiseudulta.
Tämän tutkimuksen pääongelma oli: Millainen maine Mäntsälällä on Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa asioivien
yritysten sekä pääkaupunkiseudun mahdollisten asiakasyritysten näkökulmasta? Tutkielman avulla saatiin uutta tietoa
kaikille heille, joita Mäntsälän maine kiinnostaa. Lisäksi tutkimuksen avulla saatiin selville, onko Mäntsälän kuntaan
juuri perustetulla holding-yhtiöllä vaikutusta kunnan maineeseen.
Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena. Kyselyt lähetettiin 120 eri yritykseen, jotka sijaitsevat Mäntsälän lähistöllä tai
pääkaupunkiseudulla. Suurin osa vastaajista oli yritysten päättäjiä. Vastaukset saatiin 38:sta yrityksestä.
Kyselylomakkeiden analysoinnin perusteella voitiin todeta, että Mäntsälän kunnan maine on positiivinen. Mäntsälän
Yrityskehityksen toimintaan oltiin tyytyväisiä ja moni oli kokenut saavansa apua ja tukea heiltä.
Vastaajien mielestä paikkakunnan maineella ja sijainnilla on vaikutusta yrityksen toimipaikan valintaan. Mäntsälän
kunta on ollut aktiivinen ja kunnassa on tehty paljon työtä yritysten saamiseksi paikkakunnalle. Tämän olivat myös
vastaajat huomanneet. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Mäntsälässä meneillään olevalla holding-yhtiö
keskustelulla ei ole vaikutusta Mäntsälän maineeseen.

Yandexin rakennustyömaa avautui Kapulissa
02.08.2013
Yandexin konesalin rakentaminen Mäntsälän Kapulissa on alkanut. Ensimmäistä vaihetta eli perustuksia urakoi
Lemminkäinen Oy.

Elinvoimaisia yrityksiä Mäntsälässä
06.08.2013
Ensimmäisen 6 kk aikana 2013 Mäntsälään perustettu 7 yritystä vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajanjaksona.
Vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli Mäntsälässä 17 kpl vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavan ajankohtaan.
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Keski – Uudellamaalla yrityksiä oli perustettu vähemmän ja lopetettu enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime
vuonna.
Mäntsälän Yrityskehitys Oy auttaa mäntsäläläisiä henkilöitä yrityksen perustamisessa ja tämä palvelu on kuntalaisille
maksutonta.

Omakotitaloa etsitään
07.08.2013
Mäntsälä kansainvälistyy vauhdilla. Paikallisista palveluista vastaamme asiakkaillemme lähes päivittäin. Mäntsälän
palvelut ovat yleensä kattavat, mutta nyt on ongelmana löytää vuokrattavaa omakotitaloa tai isoa mökkiä
pitkäaikaisvuokraukseen. Jos Sinulla on sopiva kohde vuokrattavana, ilmoita siitä Harrille (0400 493008) tai Jyrkille
(050 3819204) Sähköpostitse info@yrityskehitys.net

Lähes 50 työpaikan yritys Mäntsälään. Fixstone Lahdesta Mäntsälään.
16.08.2013
Fixstone keskittää toimintansa Mäntsälän Kapuliin
Lähes 50 työpaikan yritys Mäntsälään!
Lahtelainen Fixstone siirtää toimintonsa yhden katon alle. Yritys toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimitilassa:
Lahdessa ja Tuusulassa. Marraskuun alusta Fixstone siirtyy Mäntsälään. Yritys on vuokrannut 1200 neliön tilat keväällä
valmistuneesta Kehä V Logistics talosta Mäntsälän Kapulista.
Fixstone on Suomen johtava mosaiikkibetonilattioiden asentaja. Yhtiö hoitaa myös luonnonkivi- ja
kuivapuristeasennuksia sekä lattioiden ja portaiden hiontaa kunnostustöiden lisäksi. Fixstonella on lähes 50 työntekijää.
Heistä muutamat asuvat jo Mäntsälässä.
Heinäkuussa 2013 Fixstone Oy osti Rudus Rakennustuotteet Oy:ltä heidän portaiden ja mosaiikkibetonilattioiden
asennustoiminnan (ks. erillinen tiedote). Fixstone toimii jo kolmannessa polvessa ja Fixstonen asentajat ovat alansa
parhaita. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Heikki-Matti Jokela. Hän on myös yhtiön omistaja.
Lisätietoja: www.fixstone.fi

Mäntsälän Sähkö Oy aloittaa aurinkopaneeleiden myynnin
20.08.2013
Mäntsälän Sähkö Oy on aloittanut Rexelin aurinkosähköpakettien myynnin. Rexelin aurinkopaneelit ovat saksalaisen
SolarWorldin Saksassa valmistamia. Useita laatusertifikaatteja saaneilla tuotteilla on 25 vuoden takuu!
Suomessakin paistaa aurinko, mutta myös epäsuorasta auringon valosta pilvisellä säällä, saadaan kerättyä
aurinkoenergiaa talteen. Aurinkoenergian käyttäminen vaihtoehtoisena, täydentävänä energiamuotona on kasvava trendi
niin Suomessa kuin maailmallakin.
Aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet. Aurinkosähkö on valinta puhtaamman
ympäristön puolesta. Kun kuluttaja tuottaa itse osan sähköstään, hän tiedostaa myös energiankulutuksensa paremmin ja
voi siten tehostaa energiankäyttöään. Aurinkopaneelijärjestelmä on myös varmatoiminen eikä vaadi juurikaan ylläpitoa.
Aurinkosähkö nostaa kiinteistön arvoa ja on sijoitus tulevaisuuteen. Lisäksi asiakas voi myydä mahdollisen tuottamansa
ylimääräisen sähkön Mäntsälän Sähkölle.
Mäntsälän Sähkö Oy tarjoaa aurinkosähköpakettia, joka kytketään sähköverkkoon ja on valmis ratkaisu kodin sekä
kiinteistön aurinkosähkön tuotantoon. Pakettiin kuuluu esikartoituskäynti asiakkaan luona, sähköverkkoon kytkettävä
aurinkosähköjärjestelmä sekä aurinkopaneelien toimitus ja asennus. SolarWorldin valmistamat paneelit on suunniteltu
vaativiin olosuhteisiin ja ne soveltuvat hyvin Suomen lumiseen ja kylmään ilmastoon. Mäntsälän Sähkö Oy on Rexelin
sertifioitu järjestelmätoimittaja.
Ensimmäisen asennuksen Mäntsälän Sähkö suoritti 11.6. Rexelin Hyvinkään logistiikkakeskuksen katolle, johon
asennettiin 24:n paneelin järjestelmä. Järjestelmän kokonaisteho on noin 6 kW. Asennus on suoritettu tasakattomallilla,
asennustyypiltään Suntub-järjestelmällä. Paneelit ovat SolarWorldin monikiteisiä 245 Wp:n paneeleja,
tyyppimerkinnältään SW 245 poly. Järjestelmän tuottamaa energiaa pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan invertterin
tuottaman datan pohjalta.
Mäntsälän Sähkön kautta aurinkosähköpaketit saa kokonaispalveluna avaimet käteen – periaatteella. Kokonaispalvelu
kattaa niin laitteiston kuin suunnittelun ja asennuksen. Ylimääräisen sähkön myyntiä varten asiakkaan tulee tehdä
sähkön myynti- ja ostosopimus Mäntsälän Sähkön kanssa.
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ENGLISH@WORK -kurssi sopii yrittäjille ja henkilöstölle
23.08.2013
ENGLISH@WORK
Mäntsälän kansalaisopisto järjestää kaksi englannin kurssia työelämän tarpeisiin. Kursseilla opiskellaan työelämässä
tärkeitä kielenkäyttötilanteita - ammatista ja työstä riippumatta. Kurssin aihepiirejä ovat esimerkiksi oman työn ja
työpaikan esitteleminen, puhelinenglannin perusteet, sähköpostiviestien kirjoittaminen, vieraiden isäntänä tai emäntänä
toimiminen sekä työmatkat. Kurssilla opetellaan myös kertomaan vapaa-ajasta sekä esittelemään Suomea. Oppituntien
pääpaino on suullisessa viestinnässä.
English@work kokoontuu keskiviikkoisin klo 15.00-16.30 ja on erityisesti suunnattu sellaisille Mäntsälässä työssä
käyville henkilöille, joilla on mahdollisuus käydä opiskelemassa työaikana. Toinen vastaava ryhmä, English@work –
ilta kokoontuu torstai-iltaisin klo 19.30-21.00. Kurssimaksu on 70 €. Ilmoittautuminen osoitteessa
www.mantsalanopisto.fi tai p. 040 314 5371.

Nimitysuutisia Mäntsälässä - Rahtarit Ry.
19.09.2013
Toimitussihteeri ja Rahtarit ry:n koulutuskeskuksen vastaava johtaja Hanna Seppä (31) Mäntsälästä on nimitetty
järjestöpäälliköksi 1.10.2013 alkaen. Hänelle siirtyvät entiset toiminnanjohtajan vastuulla olleet työt talousasioita
lukuun ottamatta. Seppä on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (MBA) ja on toiminut vuoden 2012 elokuusta
lähtien Rahtarit ry:n koulutuksesta vastaavana johtajana. Toimitussihteerinä sekä Rahtarit-lehden taittajana hän on
toiminut kolmen vuoden ajan ja tätä ennen vuoden jäsensihteerinä. Toimipaikkana hänellä on Mäntsälän Rahtarikeskus,
jossa yhdistys mm. järjestää ammattipätevyyden jatkokoulutuksia.
Rahtarit ry:n toiminnanjohtajana erittäin ansiokkaasti vuodesta 1977 toiminut Anna-Kaisa Lehtinen (68) Nokialta jää
1.10.2013 alkaen eläkkeelle.
Osa-aikaisena toimistosihteerinä Mäntsälän toimipisteessä jatkaa Jaana Kettunen (40), joka vastaa Rahtarit-putiigissa
olevien tuotteiden myynnistä ja toimittamisesta jäsenille sekä mm. Mäntsälän kiinteistön vuokrausten hoidosta.

ELAM ja TRASH FACORY HABITARE MESSUILLA
21.09.2013
Mäntsäläläinen osaaminen näkyy meneillään olevilla Habitare –messuilla. Elam Oy esittelee paneeliensa uusia
painokuvioita, jotka on toteutettu Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Haarajoella toimiva Trash Factory on
näyttävästi esillä kierrätystuotteillaan ja yhteistyöllään muotoiluopiskelijoiden kanssa.
Uudistuneen Messukeskuksen valo-opasteet on valmistanut Luxteam Mäntsälästä.

Vireuksen työmaa avattiin
25.09.2013
Vireuksen uuden kuntosalin rakennustyömaa on käynnistynyt. Reilusti yli 1000 neliön rakennus valmistuu vuoden 2014
puolella Urheilupuistoon Nordenskiöldintien ja Veteraanintien kulmaan. Mäntsälän Yrityskehitys on ollut
tontinhankinnassa mukana.
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Mäntsälän työttömyysaste hämmästyttävän alhainen
25.09.2013
Mäntsälän työttömyysaste oli elokuun lopulla 5,2 prosenttia. Ainoastaan pienessä Siuntion kunnassa LänsiUudellamaalla luku on pienempi, ollen 5,0 prosenttia. Mäntsälä ja Nurmijärvi ovat samoissa luvuissa. Työttömyys sen
sijaan Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä on huomattavasti suurempaa (8,1 - 9,9%).
Mäntsälän työttömyysaste parantunut elokuun lopusta. Heinäkuun lopussa työttömyysaste oli 5,9%.
Vuonna 2012 elokuun työttömyysaste oli 4,7% joten työttömyys on pysynyt lähes samalla tasolla. Alle 25-vuotiaita
työttömänä oli elokuun lopussa vuonna 2012 72 kpl ja nyt vuonna 2013 82 kpl.
Mäntsälän työllisyyskatsaus 30.08.2013 tilanne, suluissa heinäkuu.
Työttömyysaste 30.08.2013,5,2% (5,9 % )
Alle 25- vuotiaat, 82 kpl ( 93 kpl)
Yli 50 – vuotiaat, 209 kpl (224 kpl)
Pitkäaikaistyöttömät, 117 kpl (110 kpl)
Avoimet työpaikat, 62 kpl (58 kpl)
( Lähde : Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

MINUSTAKO YRITTÄJÄ? TO 31.10.
07.10.2013
Lyhytkurssi yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville järjestetään
torstaina 31. lokakuuta kello 17.30-20.00 Mäntsälän Yrityskehityksen tiloissa
(Mäntsälän Sähkön talo), osoitteessa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
Aiheina ovat yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot, verotus, viranomaisyhteydet,
vakuutukset, rahoitus, starttiraha, yrittäjän työvoimapalvelut. Näistä aiheista luennoi MYK:n Harri Kari ja Uudenmaan
työ- ja elinkeinotoimiston Markku Visti. Monica Sulopuisto Mäntsälän työterveydestä kertoo työhyvinvoinnin
tärkeydestä ja Eero Kokko Mäntsälän Yrittäjät Ry.:stä valaisee yhdistyksen toimintaa ja verkostoitumisen tärkeyttä.

Uusia tilastotietoja Mäntsälästä
21.10.2013
Vuonna 2011 työpaikkoja oli Mäntsälässä 33 enemmän kuin vuonna 2010. Työpaikkaomavaraisuus vuodesta 2010
vuoteen 2011 laski kuitenkin hieman (työikäiset/työpaikat), mikä selittyy työikäisten määrän kasvulla: Vuonna 2010
työikäisiä 9 878 henkilöä ja vuonna 2011 9 969 henkilöä.
Vuonna 2010 mäntsäläläisiä kävi muualla töissä 5551 henkilöä ja vuonna 2011 5726 henkilöä.
Vuonna 2010 mäntsäläläisiä kävi Mäntsälässä töissä 3 721 henkilöä ja vuonna 2011 3 676 henkilöä.
Asukasmäärä vuonna 2010 oli 19 975 henkilöä ja 2011 Mäntsälässä asui 20 131 henkilöä.
Lähde: Tilastokeskus , tietokanta.

Menestyvä Rekola Trolley Systems on Mäntsälän Vuoden yrittäjä
29.10.2013
Lauantaina Mäntsälässä valittiin vuoden yrittäjäksi Rekola Trolley Systems Oy. Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja
Petri Rekola. Yritys valmistaa siivousvaunuja, joista valtaosa menee vientiin. Rekola Trolley Systemsin vaunuissa on
huomioitu hyvä ergonomia ja yritys panostaa myös muotoiluun. Lauantain Yrittäjä-juhlassa palkittiin myös Mäntsälän
Koto-Kalusteen Markku Huhtikangas ja Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo Yrittäjä-mölkky palkinnolla. MYK
onnittelee kaikkia palkinnon saajia.
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Mäntsälään perustettu mukavasti uusia yrityksiä
01.11.2013
Mäntsälään on perustettu 79 uutta yritystä lokakuun loppuun mennessä. Määrä on sama kuin vuotta aiemmin
vastaavana ajankohtana. Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteristä on poistunut tänä vuonna 34 mäntsäläläistä yritystä
ja viime vuonna vastaavaan aikaan poistuneita yrityksiä oli 59 kpl.
Lähde: PRH.
31.10.2013 Mäntsälän Yrityskehitys järjesti yhdessä Uudenmaan TE-toimiston, Mäntsälän Yrittäjien ja Mäntsälän
kunnan työterveyden kanssa Minustako Yrittäjä -Illan. Paikalla oli 15 yrittäjyydestä kiinnostunutta ihmistä.

Tuija Kiviojasta uusi puheenjohtaja Mäntsälän Yrittäjänaisille
04.11.2013
Mäntsälän Yrittäjänaisille uusi puheenjohtaja
Mäntsälän Yrittäjänaisten puheenjohtajuus vaihtuu vuoden vaihteessa, kun nykyinen puheenjohtaja Elina Alanko jää
pois hallituksesta. Alangolla tulee täyteen kuusi vuotta Yrittäjänaisten puheenjohtajana ja yhdistyksen sääntöjen mukaan
puheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi eli kuudeksi vuodeksi kerrallaan.
Syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Tuija Kiviojan. Kivioja on toiminut joitain vuosia sitten Mäntsälän
Yrittäjänaisten hallituksessa varapuheenjohtajana ja Suomen Yrittäjänaisten hallituksen varajäsenenä.
Mäntsälän Yrittäjänaisten puheenjohtaja valittiin kaksivuotiskaudelle vuosiksi 2014-2015.
Yrittäjänaisten hallituksen erovuoroisista jäsenistä hallitukseen valittiin uudelleen Pauliina Paasila ja Arja Ojala. Uusina
jäseninä hallitukseen valittiin Irma Pesonen ja Salla Hammert. Yrittäjänaisten hallituksessa jatkavat Sisko Mulari ja
Taru Niinimäki.
Yrittäjänaisten toiminnasta saa lisätietoa www.yrittajanaiset.fi.

Lehdet: Konesalien sähkölasku pienenee
13.11.2013
Helsingin Sanomat 13.11.2013, s. A14: "Suurten konesalien sähkölasku pienenee
Eduskunta on pääosin tyytyväinen hallituksen esitykseen konesalien sähköveron alentamisesta. Alennus maksaa noin 10
miljoonaa euroa vuodessa menetettyinä verotuloina. Hakukoneyhtiö Google on kertonut investoivansa Haminan
konesaliinsa 500 miljoonaa euroa, ja hallitus yrittää alennuksella houkutella Suomeen muitakin kansainvälisiä yhtiöitä.
Alennetun sähköveron ehtona on, että konesalin kokonaisteho on vähintään viisi megawattia".
Mäntsälään on rakenteilla hakukoneyhtiö Yandexin datacenter Kapulin yritysalueelle.

Kokko jatkaa Mäntsälän Yrittäjien puheenjohtajana
18.11.2013
Mäntsälän Yrittäjien puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin viime viikon kokouksessa Eero Kokko. Kokko on
toiminut Mäntsälän Yrittäjien puheenjohtajana kuusi vuotta.
Mäntsälän Yrittäjien hallitukseen valittiin erovuoroisista uudelleen Pekka Karjalainen, Jari Sillanpää, Tanja Huittinen ja
Maarit Puirava. Uusina jäseninä valittiin Risto Isokangas ja Kari Kuisma. Hallituksessa jatkavat Elina Alanko, Helena
Vainio, Monika Huotari, Timo Ranta ja Kari Virolainen. MYK onnittelee ja jatkaa hyvää yhteistyötään Mäntsälän
Yrittäjien kanssa.

Yandex etsii paikallisia alihankkijoita
22.11.2013
Maalausta, kaapelointi, maisemasuunnittelua, kipsiseiniä, pistorasioita, poistoilmatuulettimia, lämpöpumppuja on muun
muassa venäläisen hakukoneyhtiö Yandexin pitkällä "kauppalapulla", jonka he ovat lähettäneet Mäntsälään. Yhtiön
konesali nousee vauhdilla Kapulin yritysalueelle ja Yandex suosisi mielellään mäntsäläläisiä yrityksiä. Yandexin
alihankintatoiveita voi katsoa tarkemmin Mäntsälän Yrityskehityksen Facebook sivuilta. Siellä on englanninkielinen
lista kokonaisuudessaan.
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Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää suoraan tietoja Victor Brovkolle osoitteeseen:
vbrovko@yandex-team.ru tai soittaa numeroon +7 (905) 780-83-17. Keskustelukielenä toimii englanti tai venäjä.
Mäntsälän Yrityskehityksellä MYK:llä on hyvä yritysrekisteri, mutta se toimii ainoastaan suomeksi. Teknisesti ei ole
mitään estettä lisätä myös englanninkielisiä hakusanoja yritysten tietoihin. MYK:ssä harkitaankin paraikaa,
käännetäänkö yritysrekisteri oppilastyönä myös englanniksi, koska kansainvälisiä asiakkaita on yhä enemmän.
Käännöstyö edellyttää kontaktia jokaiseen yritykseen erikseen, koska kyseessä on monesti ammattisanasto. MYK
toivookin yrittäjien mielipiteitä asiasta.

Fixstone juhli Mäntsälään muuttoaan
29.11.2013
Fixstone Oy juhlista Mäntsälään muuttoaan eilen mahtavalla ilotulituksella. Yhtiön uudet tilat sijaitsevat Kapulissa
Kehä V Logistic -talossa. Fixstone keskitti toimintansa Lahdesta ja Tuusulasta Mäntsälään. Yhtiö on Suomen suurin
mosaiikkibetonilattioiden ja -portaiden valmistaja. Ihmisiä Fixstonella on palveluksessaan 47.
Fixstonen juhlissa Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anna Helin piti lämpimän tervetulopuheen. Mäntsälän
kunnan viirin ja MYK:n kukat ojensivat yhtiön omistajapariskunnalle Heikki-Matti ja Anne Jokelalle Anna Helinin
lisäksi kunnanjohtaja Esko Kairesalo, MYK:n toimitusjohtaja Harri Kari ja markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.

Kuvassa vasemmalta Esko Kairesalo, Anne Jokela, Heikki-Matti Jokela ja Anna Helin.
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2014
Auvinen kävi Mäntsälässä
10.01.2014
Todella upeata on!
Toteaa Juha Auvinen.

Kuluttajat tulevat hakeutumaan vihreisiin pilvipalveluihin
07.02.2014
- Hyvä konesali ei käytä raikasta vettä, eikä likaa ilmaa. Kuluttajat tulevat hakeutumaan vihreisiin palveluihin.
Olennaista on vihreys, kiteytti Fujitsu Finlandin Group Manager Erkki Larjanne konesalipäivillä Helsingissä eilen 6.
helmikuuta.
Datacenter Management 2014 tapahtuman aloitti Yandexin Aleksei Zhumykin. Hän kertoi yleisölle miksi yhtiö valitsi
sijaintipaikakseen Mäntsälän. Kiitosta saivat sujuvasta, ripeästä palvelusta Invest in Finland, Mäntsälän Sähkö,
Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys. Mäntsälään rekisteröity Yandex Oy aloittaa toimintansa syksyllä 2014.
Rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Larjanteen argumentit hyvästä konesalista täyttyvät Yandexin kohdalla. - Yandex
ei lämmitä merivettä turhaan, todettiin ryhmäkeskusteluissa.
Yandex palkkaa suomalaisia
Aleksei Zhumykin kertoi yhtiön palkkaavan sataprosenttisesti paikallisia, Suomessa asuvia ihmisiä Mäntsälän
keskukseensa. Yhtiö käyttää ilmajäähdytystä ja lämmöntalteenottojärjestelmät ovat toiminnassa.
Konesalipäivillä keskusteltiin muun muassa hukkalämmöstä, tietoliikenteen toimivuuden haasteista, valtion
konesalistrategiasta, palvelinestohyökkäyksistä, sarjavalmisteisista konesaleista ja konesalien uusiokäytöistä. Mäntsälä
sai runsaasti huomiota Yandexin ansiosta ja myös konesalipäivien juontajalta, erikoistoimittaja Kauko Ollilalta, joka
asuu Mäntsälän Sääksjärvellä. MYK:n edustajina tapahtumassa olivat Harri Kari ja Jyrki Teeriaho.

Laurealla tutkimuksia
18.02.2014
Laurealla seuraavia Mäntsälä-aiheisia tutkimuksia
1. Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta – case Mäntsälän Yrityskehitys, Lahja Sallinen, valmistunut kevät 2013
(erinomainen, kiitettävä arvosana)
2. Mäntsälän lavan vaikutukset Mäntsälän maineeseen (+ mahdollisesti mitä palveluita tanssilava-asiakkaat tarvitsevat
paikkakunnalta). Heidi Jaskola. Työ alkanut. MYK:n rooli vähäinen. Opiskelijan oma aihe.
3. Millaisia B & B –palveluita suuret mäntsäläläiset yritykset toivovat ja tarvitsevat – case Tokmanni, Rexam, Comforta
ja Yandex. Ilpo Sunila (tradenomin jatko-opinnot), ajoittuu keväälle 2014. Ilpo Sunila (haastattelut tammi-helmikuu
2014).
4. Paikallislehtien vaikutus Mäntsälän imagoon (maineeseen). Elina Pulkkinen. Työ alkamassa. Opiskelija tavattu. (Työ
ei ole edennyt, tilanne 20.1.2014).
5. Janina Lindgren: Imagotutkimus; yrittäjänäkökulma. Aihe määritellään tarkemmin tapaamisen yhteydessä 9.1.2014
= Mäntsälä; yritystoimintaa tukeva kuntako? (Onko Mäntsälän imago hyvä Mäntsälässä liiketoimintaa harjoittavien
yritysten näkökulmasta.
6.Riikka Heinonen: Mäntsälän kunta työnantajana, tapaaminen 16.1.2014
(pääsääntöisesti kunnan henkilöstöhallinnon ohjauksessa > Sirkku Mäkelä > Mika Lindgren).Työnimi: .
Henkilöstöhallinnon tutkimus – Mäntsälän kunta: “Mitkä syyt saivat hakemaan Mäntsälään ja miten mielikuvat ovat
toteutuneet käytännössä (otanta uusista työntekijöistä).
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Mainetutkimuksia
18.02.2014
Laurealla seuraavia Mäntsälä-aiheisia tutkimuksia
1. Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta – case Mäntsälän Yrityskehitys, Lahja Sallinen, valmistunut kevät 2013
(erinomainen, kiitettävä arvosana)
2. Mäntsälän lavan vaikutukset Mäntsälän maineeseen (+ mahdollisesti mitä palveluita tanssilava-asiakkaat tarvitsevat
paikkakunnalta). Heidi Jaskola. Työ alkanut. MYK:n rooli vähäinen. Opiskelijan oma aihe.
3. Millaisia B & B –palveluita suuret mäntsäläläiset yritykset toivovat ja tarvitsevat – case Tokmanni, Rexam, Comforta
ja Yandex. Ilpo Sunila (tradenomin jatko-opinnot), ajoittuu keväälle 2014. Ilpo Sunila (haastattelut tammi-helmikuu
2014).
4. Mäntsälä sosiaalisessa mediassa. Elina Pulkkinen. Työ alkamassa.
5. Janina Lindgren: Imagotutkimus; yrittäjänäkökulma. Mäntsälä; yritystoimintaa tukeva kuntako? (Onko Mäntsälän
imago hyvä Mäntsälässä liiketoimintaa harjoittavien yritysten näkökulmasta).
6.Riikka Heinonen: Mäntsälän kunta työnantajana, tapaaminen 16.1.2014. (pääsääntöisesti kunnan
henkilöstöhallinnon ohjauksessa > Sirkku Mäkelä > Mika Lindgren).Työnimi: . Henkilöstöhallinnon tutkimus –
Mäntsälän kunta: “Mitkä syyt saivat hakemaan Mäntsälään ja miten mielikuvat ovat toteutuneet käytännössä (otanta
uusista työntekijöistä).

Laurea ammattikorkeakoulu tutkii kuntakuvaa
19.02.2014
Laurea ammattikorkeakoululla seuraavia Mäntsälä-aiheisia tutkimuksia 2013/2014
1. Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta – case Mäntsälän Yrityskehitys, Lahja Sallinen, valmistunut kevät 2013
(erinomainen, kiitettävä arvosana)
2. Mäntsälän lavan vaikutukset Mäntsälän maineeseen (+ mahdollisesti mitä palveluita tanssilava-asiakkaat tarvitsevat
paikkakunnalta). Heidi Jaskola. Työ alkanut. MYK:n rooli vähäinen. Opiskelijan oma aihe.
3. Millaisia B & B –palveluita suuret mäntsäläläiset yritykset toivovat ja tarvitsevat – case Tokmanni, Rexam, Comforta
ja Yandex. Ilpo Sunila (tradenomin jatko-opinnot), ajoittuu keväälle 2014. Ilpo Sunila (haastattelut tammi-helmikuu
2014).
4. Sosiaalinen media muokkaamassa Mäntsälän kuntakuvaa. Elina Pulkkinen. Työ alkamassa.
5. Janina Lindgren: Imagotutkimus; yrittäjänäkökulma. Mäntsälä; yritystoimintaa tukeva kuntako? (Onko Mäntsälän
imago hyvä Mäntsälässä liiketoimintaa harjoittavien yritysten näkökulmasta.
6.Riikka Heinonen: Mäntsälän kunta työnantajana
(pääsääntöisesti kunnan henkilöstöhallinnon ohjauksessa > Sirkku Mäkelä > Mika Lindgren).Työnimi: .
Henkilöstöhallinnon tutkimus – Mäntsälän kunta: “Mitkä syyt saivat hakemaan Mäntsälään ja miten mielikuvat ovat
toteutuneet käytännössä (otanta uusista työntekijöistä).

Nimitysuutisia: Yandexille valittiin Data Center Manager
10.03.2014
Ari Kurvi on valittu hakukoneyhtiö Yandexin Data Center Manageriksi Mäntsälään. Hän on aloittanut yhtiön
palveluksessa maaliskuun alussa 2014.
MYK onnittelee.

Yritysaluekyltit uusittiin
13.03.2014
Mäntsälän Yrityskehitys, MYK on uusinut yritysalueiden infokyltit. Uudet iloisen keltaiset Mäntsälän kunnan graafista
ohjetta noudattavat infokyltit voi bongata Mäntsälän Portin, Linnalan, Kapulin, Kruunun, Poikkitien ja Liljendalin
yritysalueilta.
Kaikissa kuudessa komeilee isolla tekstillä yritysalueen nimi ja kyltin alakulmassa kurkistelee
Mäntsälän kunnan tunnus: kurkistava hirvi.
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QR-koodi vie tietokantaan
Aivan uutta on QR-koodin käyttö. Kylteissä ei enää ole käytetty perinteistä alueen yritysten luettelointia. Yritystä
etsivän on nyt mahdollista hakea etsimänsä yritys älypuhelimensa tai tablettinsa kautta käyttämällä QR-toimintoa tai
näppäilemällä taulussa oleva nettiosoite; mykki.net. Alueen yritysluettelo avautuu etsijälle tätä kautta.
Mäntsäläläisten yrittäjien mukaan yhä useammin jakeluauton kuljettaja on ulkomaalainen ja näin ollen QR-koodin
käyttö helpottaa tietokannan avaamista. Tosin varmaankin valtaosa kuljettajista käyttää navigaattoria perille saakka,
mikä tarkoittaa uusien yritysaluekylttien imagovaikutuksen merkitystä, arvellaan MYK:stä. – Olemme saaneet jo
mukavaa palautetta uusista kylteistä, ne koetaan piristäviksi, uudenlaiseksi ja Mäntsälän näköisiksi, toteaa Harri Kari
MYK:stä.

Yandex rekrymessut Mäntsälän kunnantalolla 10.4.2014 kelo 14 ja 18
19.03.2014
Yandexin rekrytoinnit alkavat. Torstaina 10.4.2014 kello 14 ja 18 rekryinfot Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa.
Järjestäjinä Yandex Oy, Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Mukana myös Työvoimahallinto ja VMP
Group.
- Tilaisuuksia on kaksi; molemmissa sama info.

MYK:ssä yhtiökokous
04.04.2014
Mäntsälän Yrityskehityksen yhtiökokous pidettiin eilen torstaina 3.4.2014. MYK: n hallitus jatkaa samassa
kokoonpanossa eli puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Tarmo Mikkola, Eero Mikkola Oy:stä. Hallituksen jäseninä
ovat: kunnanjohtaja Esko Kairesalo, maatalousyrittäjä Marja-Leena Mäkipää, talousjohtaja Sixten Hjort Tokmannikonsernista, aluerehtori Jouni Koski Laureasta ja toimitusjohtaja Esa Muukka Mäntsälän Sähköstä..
Yhtiökokouksen edustajana Mäntsälän kunnan osalta toimi eilisessä kokouksessa Heta Ravolainen-Rinne.
Mäntsälän Yrityskehitys OY:ssä työskentelee kolme ihmistä. Toimitusjohtajana on Harri Kari, sihteerinä Tytti Piipponen
ja markkinointipäällikkönä Jyrki Teeriaho.

Yandexin työpaikat nyt avoinna
09.04.2014
Yandexin työpaikat ovat nyt avoinna. Torstaina 10.4.2014 kello 14 ja 18 Mäntsälän kunnantalolla rekryinfo. Mutta
näistä linkeistä avautuu osa paikoista. Tarkastele jo ennakkoon.
oikotie.fi

218

Mäntsälässä siivouspäivä toukokuun alussa 6.5.2014
09.04.2014
Mäntsälässä järjestetään siivouspäivä tiistaina 6. toukokuuta. Keskustaan on tulossa kaksi vaihtolavaa, jonne roskia saa
tuoda. Ne sijoitetaan Seurojentalolle ja Färjärinraitille rakenteilla olevan pysäköintitalon kohdalle. Mäntsälän Yrittäjät
ja Mäntsälän Yrittäjänaiset ovat vahvasti mukana talkoissa. Molemmat järjestöt kokoavat joukkonsa talkoisiin.
Toivottavasti syntyy kilpailuhenkeäkin. Eero Kokko vastaa Mäntsälän Yrittäjien aktiivisuudesta ja ottaa vastuulleen
Seurojentalon ympäristön ja joenrannan sekä Seurojentalon vaihtolavan. Yrittäjänaiset vastaavat Färjärinraitin lavasta.
Keskustaan tulee lavoja lisäksi kesäteatterin alueelle, Karhukujan päähän kunnantalon läheisyyteen mäelle sekä ja linjaautoasemalle.
Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua vapaaehtoiseen siivouspäivään. Kunnan valtuutetut ottavat vastuun oman
asuinalueensa ympäristöstä. Kunnan valtuuston kokouksessa 28.4.2014 kerrotaan politikkojen osallistumisesta lisää.
Roskasäkkejä ja käsineitä noudettavissa kunnan varikolta
Talkoisiin osallistuvat koulut, päiväkodit, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat hakea edeltävänä päivänä, maanantaina
5.5.2014 käsineitä ja 150 litran roskasäkkejä Mäntsälän kunnan varikolta, osoitteesta Mäntymäentie 2 kello 07.00
alkaen kello 18.00 saakka. Mikäli siivous tapahtuu kylissä tai kauempana keskustassa, roskat kerätään yhteen paikkaan,
mistä ne noudetaan seuraavana päivänä. Paikasta voi ilmoittaa kunnan maanrakennusmestarille Jyrki Mäklinille (p.
040 3145 488, email: jyrki.maklin(at)mantsala.fitai katupäällikkö Asko Määttäselle (p. 040 3145440, e-mail:
asko.maattanen(at)mantsala.fi).
Lopputuloksena odotamme siistiä Mäntsälää, jotta voimme todeta vaikka Mäntsälän murteella: ”Perin komee ja siivo
piha”.

MYK:n KOTISIVUILLA REILUT KYMMENENTUHATTA KÄVIJÄÄ
KUUKAUDESSA
11.04.2014
MYK:n kotisivuilla osoitteessa yrityskehitys.net käy kuukaudessa keskimäärin 10740 kävijää (15 kuukauden otanta).
Parhain luku on saavutettu tammikuussa 2013, jolloin sivut oli juuri uudistettu. Tällöin kävijöitä oli peräti 16531. Syy
kävijämäärän kasvuun on kotisivu-uudistus, joka tehtiin joulukuussa 2012. Tällöin sivujen löydettävyyttä parannettiin.
Mäntsälässä elinkeinorintamalla tapahtuu myös paljon ja se lisää vierailujen määrää. Muun muassa Yandexin ja
Rexamin sijoittuminen Mäntsälään on varmasti kasvattanut kävijöitä, uskotaan MYK:ssä. Ulkomaalaisia vierailuja
sivuilla on vuoden aikana ollut peräti 37 prosenttia. Suomalaisia kävijöitä on keskimäärin 63 %, USA:sta kävijöitä on
15 %, tuntemattomia maatunnuksia on 19% ja muita maita noin 3%.
Ennen sivujen uudistusta, kävijöitä oli keskimäärin 1274 kuukaudessa (14 kuukauden otanta). – Toivomme myös
kotisivujemme toimitila- ja tonttipalvelujen lisänneen vierailijoita. Huippuun vietyä palvelua meillä edustaa
tonttilaskuri, joka kertoo kaikki tontin hankintaan liittyvät kustannukset. Ja ajankohtaisista asioista uutispalstalta voi
useimmiten lukea yrityselämän uutisia ensimmäiseksi Mäntsälässä, toteaa Harri Kari MYK:stä.

Mäntsälä Uudenmaan ykkönen
23.04.2014
Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet elinkeinopoliittisen mittaristonsa 2014. Mäntsälä on Uudenmaan kunnista ykkösenä.
Mäntsälälle on eri osa-alueista annettu seuraavia pisteitä:
Elinkeinopolitiikka ja resurssit 7,6
Päätöksenteon yrityslähtöisyys 7,4
Viestintä ja tiedottaminen 7,1
Koulutus ja osaaminen 7,6
Hankintapolitiikka 6,3
Kuntapalvelut ja infrastruktuuri 7,1
Seudullisen kehittämisyhtiön tms. toiminta 7,3.
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Katso YLE Uutiset 24.4.2014 klo 19.00:
http://areena.yle.fi/tv/2258551

Mäntsälä Uudenmaan ykkönen - ks. YLE Uutiset
25.04.2014
Katso YLE Uutiset 24.4.2014 klo 19.00:
http://areena.yle.fi/tv/2258551

Mäntsälässä työttömyysaste madaltunut - avoimien työpaikkojen määrä
kasvanut
25.04.2014
Työttömien määrä on Mäntsälässä hienoisessa laskussa ja avoimien työpaikkojen määrä kasvussa.
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Mäntsälän työttömyysaste 31.3.2014 oli 6,7 % , helmikuun lopun lukema näytti 6,9%. Vuotta aiemmin työttömyysaste
oli 5,7%. Uudenmaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 9,6%. Työttömien alle 25 –vuotiaiden määrä oli
Mäntsälässä maaliskuun lopussa 78 ja kuukautta aiemmin 89. Yli 50 – vuotiaita oli maaliskuun lopussa työttömänä 280
ja kuukautta aiemmin 286. Avoimia työpaikkojen määrä on 124. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli nousut seitsemällä
ollen nyt 162.
Yritysneuvonnassa Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ssä on käynyt 54 ihmistä ja yritystontti sekä toimitila-asiakkaita on
palveltu kuukauden aikana 113 kertaa.

Mäntsäläläinen Antti Rinne on uusi SDP puheenjohtaja
09.05.2014
Mäntsäläläinen Antti Rinne on uusi SDP:n puheenjohtaja. YLE: -Puoluekokous on valinnut SDP:n puheenjohtajaksi
Antti Rinteen äänin 253–247. Onnittelut!

Mäntsälän Uutiset 10.-11.5.2014
12.05.2014
Mäntsälän Uutiset: Mäntsälä on Uudenmaan paras
Veijo Peltola jatkaa Silmun puheenjohtajana
16.05.2014
Mäntsälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola jatkaa Silmu ry:n puheenjohtajana. Silmu ry on yksi Suomen
56 LEADER-ryhmästä.
Maaseudun kehittämisyhdistys Silmu on perustettu 9.1.2007. Silmu toimii 10 kunnan alueella, joka jakautuu Mäntsälän,
Porvoon ja Loviisan alueisiin. Yhdistykseltä voi hakea rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin. Yhdistys on
kaksikielinen.
Mäntsälän Yrityskehityksessä – MYK:ssä Silmu-asioita hoitaa Harri Kari. Yhdistys on kaksikielinen.

Mäntsälän työttömyysaste laski
21.05.2014
Mäntsälässä työttömyysaste jatkanut laskuaan ja yli 50- vuotiaiden työttömien määrä on pudonnut.
Työttömien määrä on edelleen hienoisessa laskussa ja avoimien työpaikkojen määrä huomattavassa kasvussa.
Mäntsälän työttömyysaste 30.4.2014 oli 6,3 % , maaliskuun lopun lukema näytti 6,7%. Vuotta aiemmin työttömyysaste
oli 5,3%. Uudenmaan työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 9,4%. Työttömien alle 25 –vuotiaiden määrä oli
huhtikuun lopussa 70 ja kuukautta aiemmin 78. Yli 50 – vuotiaita oli huhtikuun lopussa työttömänä 269 ja kuukautta
aiemmin 280. Avoimia työpaikkojen määrä 84, kun kuukautta aiemmin niitä oli 124 kpl. Pitkäaikaistyöttömien määrä
oli 162 ollen sama kuin edellisen kuun lopussa.

Mäntsälän imago mäntsäläläisten yritysten näkökulmasta
16.06.2014
Laurea ammattikorkeakoulun aikuisopiskelija Janina Lindgren toteutti opinnäytetyönään tutkimuksen ”Mäntsälän
imago yrittäjänäkökulmasta”.
Yritykset ymmärtävät oman roolinsa tärkeyden imagon muodostajina. Imagon selkeä kohottaja ja ylläpitäjä on
tutkimuksen mukaan Mäntsälän maantieteellinen sijainti. Lisäksi vastaajien mielestä kunta omaa menestyviä yrityksiä.
Tuloksia:
Kunnan internetsivut tärkeä imagon muodostaja.
Kunnanjohtajan rooli keskeinen.
Infrastruktuurin merkitys. Mäntsälässä koettiin katukuva heikoksi.
67 % vastaajista arvosti Mäntsälässä toimivia yrityksiä merkittäviksi.
Yrittäjien roolina kuntakuvan muodostajina piti 60 % erittäin tärkeänä ja 30 % tärkeänä. Loput 10 % pitivät
vähäpätöisenä.
221

MYK:n roolia kuntakuvan muodostajana piti 50 % erittäin tärkeänä, 40 % tärkeänä ja loput pitivät vähäpätöisenä.
Kysely lähettiin 5 - 99 työntekijää työllistäville yrityksille. Näitä yrityksiä on 108. Vastauksia saatiin 30 kappaletta ja
vastausprosentti on 28.

Kapulin sähköasema kaksinkertaisti Mäntsälän Sähkön sähkönsiirron
kapasiteetin
29.07.2014
Kapulin sähköasema - hankintahinnaltaan 2,5 milj. € - on Mäntsälän Sähkö Oy:n verkkoliiketoiminnan suurin
investointi vuodelle 2014. Asema jakaa sähköä Yandexin tulevalle konesalille ja se palvelee muitakin Kapulin
teollisuusalueen yrityksiä sekä osin myös Mäntsälän keskustan alueen yrityksiä ja asukkaita. Uusi sähköasema
kaksinkertaisti Mäntsälän Sähkön sähkönsiirron kapasiteetin. Asemalle on varattu mahdollisuus laajenemiseen jopa
kaksinkertaiseksi.

Uusi 110 kV:n voimalinja valmistui
30.07.2014
Mäntsälän Sähkö Oy:n Mattilan ja Ohkolan sähköasemien välille rakenteilla ollut 1 milj. € investointi 110 kV:n
voimajohto on valmistunut. Johto muodostaa jo olemassa olleen verkon kanssa rengasyhteyden, joka turvaa
sähkönjakelua ja varmistaa Ohkolan, Mattilan ja Mäntsälän sähköasemien sähkönsiirtoa Suomen kantaverkosta kunnan
alueelle kahdesta eri suunnasta. Uusi yhteys varmistaa entisestään yritysten sähkönsaannin varmuutta Mäntsälässä.

Kuva: Jere Turunen, Mäntsälän Sähkö.

Kapuli III-asemakaava sai lainvoiman - lähes 36 hehtaaria uutta aluetta
lähivuosina yritysten käyttöön
30.07.2014
Kapuli III-vaiheen asemakaava on nyt lainvoimainen.
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.6.2014/§ 57 hyväksynyt Kapuli III-vaiheen asemakaavan.
Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.
Asemakaavalla muodostuvat:
Teollisuus- ja varastorakennuksien kortteleita a (T-6) 21,5 ha, e=0,6 129000 k-m2, 3,1ha, e=0,5 15500 k-m2
ja 2,1 ha, e=0,4, 8400 k-m2, yht. 152900 k-m2
Erityis- /teollisuus- ja varastorakennuksien korttelialuetta (ETT) 3,2 ha, e=0,3, 9600 k.m2.
Rakentamiseen on varattu kaikkiaan yhteensä 35,8 ha, e=0,54, 163000 k-m2.
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Mäntsälässä työttömyys väheni
23.09.2014
Mäntsälässä työttömyysaste on pudonnut, samoin koko Uudenmaan. Elokuun lopussa Mäntsälän työttömyysaste 6,4%
ja koko Uudenmaan 10,3%.
Työttömien määrä on kesän jälkeen laskussa kaikissa ryhmissä ja avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt kesän
jälkeen.
Mäntsälän työttömyysaste 29.8.2014 oli 6,4% , heinäkuun lopun lukema näytti 7,1%. Vuotta aiemmin työttömyysaste
oli 5,2%. Uudenmaan työttömyysaste oli elokuun lopussa 10,3%.
Nuorten työttömien alle 25 vuotiaiden määrä oli elokuun lopussa 94 ja kuukautta aiemmin 118. Positiivista on
myös yli 50 vuotiaiden työttömien määrän lasku. Elokuun lopussa heitä oli työttömänä 273 ja kuukautta aiemmin 283.
Avoimia työpaikkojen määrä on nyt 66, kun kuukautta aiemmin niitä oli 54. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 177 ja
kuukautta aiemmin 179.
Uusia yrityksiä oli Mäntsälään elokuun loppuun mennessä perustettu 68 kappaletta.
Harri Kari

Hukkalämpö hyötykäyttöön Mäntsälässä
23.10.2014
Mäntsälän Sähkö Oy aloittaa Nasdaq-listatun hakukoneyhtiö Yandex Oy:n konesalin hukkalämmön hyödyntämisen
kesällä 2015.
Hukkalämmön talteenottoa varten rakennettavan lämpölaitoksen kustannusarvio on kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi
rakennetaan yhdysputki Kapulin ja Mäntsälän keskustan välille. Sen kustannusarvio on miljoona euroa.
Sopimus on merkittävä sekä mäntsäläläisille että Mäntsälän Sähkölle. Konesalin hukkalämmöllä voidaan korvata 50
prosenttia maakaasusta kaukolämmön tuotannossa.
- Hukkalämmön käyttö parantaa Mäntsälän Sähkön tuottaman kaukolämmön kilpailukykyä verrattuna muihin
lämmitysmuotoihin pitkällä aikavälillä, Mäntsälän Sähkön toimitusjohtaja Esa Muukka kertoo.
Ekologisesti on merkittävää, että hukkalämmön käyttö laskee kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 40
prosenttia.
Alkuvaiheessa Yandexin konesalista saadaan kaukolämpöverkkoon hukkalämpöä tuhannen omakotitalon lämmitykseen
riittävä määrä. Mikäli datakeskus laajentaa toimintaansa Kapulissa, Mäntsälän Sähkö kasvattaa hukkalämmön käyttöä
vastaavasti.
- Yhteistyö osoittaa, miten voimme saavuttaa jotain todella merkittävää. Etsimme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja
yhdessä asiakkaan kanssa. Kaukolämmön tuotannossa olemme kiistatta edelläkävijöitä, toimitusjohtaja Esa Muukka
sanoo.

Tokmannin liikevaihto jatkaa kasvuaan
03.11.2014
Mäntsälässä menestytään: Tokmanni Oy:n lehdistötiedote
TOKMANNIN LIIKEVAIHTO JATKOI KASVUAAN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Jatkuvasti kasvaneet asiakasmäärät osoittavat, että Tokmanni koetaan yhä parempana ostopaikkana.
Tokmannin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen ja oli 182
miljoonaa euroa. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 515
miljoonaa euroa. Samaan aikaan tavaratalojen päivittäistavaroiden vähittäismyynti Suomessa laski 2,9
prosenttia heinä-syyskuussa verrattuna viime vuoteen. Tammi-syyskuun aikana tavaratalojen
päivittäistavaroiden vähittäismyynti laski 2,3 prosenttia Suomessa.
Koko tiedote luettavissa MYK:n FB-palstalta.

223

TOKMANNIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN KIINTEISTÖ ON MYYTY
04.11.2014
Tokmanni, konserniviestintä, Lehdistötiedote:
TOKMANNIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN KIINTEISTÖ ON MYYTY
Tokmanni Oy:n vuokraama Mäntsälän logistiikkakeskus on myyty uudelle omistajalle lokakuussa 2014. CapMan RE II
-rahasto on myynyt KOy Mäntsälän Logistiikkakeskuksen koko osakekannan American Global Trust Inc:lle. Uusi
omistaja on listaamaton yhdysvaltalainen REIT-rahasto, jonka Euroopan operaatioista vastaa yksinoikeudella Moor
Park Capital Partners LLP.
Tokmanni Oy on ollut vuokralla kiinteistössä sen valmistumisesta asti vuodesta 2008. KOy Mäntsälän
Logistiikkakeskuksen rakennus on pinta-alaltaan noin 74 400 m2. Kiinteistössä toimii Tokmannin hankinta, logistiikka,
varasto sekä konsernin pääkonttoritoiminnot.
Kiinteistön pitkäaikainen vuokrasopimus jatkuu muuttumattomana uuden omistajan kanssa ja on voimassa vuoteen
2033 asti.

Moskovan alueen duuma vieraili Mäntsälässä
25.11.2014
Moskovan alueen duuma vieraili tänään Mäntsälässä. Moskovalaiset vierailivat Mäntsälän kunnantalolla ja Yandexin
rakenteilla olevassa datakeskuksessa. Kunnanjohtaja Esko Kairesalo kertoi Mäntsälän kunnan organisaatiosta ja edessä
olevista haasteista. Yandexilla Andrey Korolenko ja Aleksei Zhumykin kertoivat rakennustyömaan nopeasta
aikataulusta ja töiden sujuvasta etenemisestä Suomessa.
Vierailuun osallistuivat Moskovan alueen duumasta:
Krymov Vjatsheslav Borisovitsh– Moskovan alueen duuman talouden ja investointikomitean puheenjohtaja, Leontev
Mihail Pavlovitsh - Moskovan alueen duuman talouden ja investointikomitean varapuheenjohtaja, Gorodetskii
Dmitri Igorevitsh – Domodedovon taajama-alueen hallinnon johtaja ja Guseva Oksana Alekseevna – Moskovan
alueen duuman kansainvälisestä yksiköstä.
Mäntsälän kunnan isäntinä toimivat valtuuston puheenjohtaja Anna Helin, kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo
Peltola, kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä.

Mäntsälässä edelleen pieni työttömyysaste
27.11.2014
Mäntsälän työttömyysaste oli tiistaina 25.11.2014 6,2 prosenttia. Koko Uudenmaan työttömyys oli tasan kymmenen
prosenttia. Miehiä työttöminä Mäntsälässä on 333 ja naisia 292. Nuoria on työttöminä 80 ja yli 50 vuotiaita 275.
Avoimia työpaikkoja Mäntsälässä on työvoimaviranomaisille ilmoitettuna 64.

Tokmanni laajentaa edelleen myymäläverkostoaan
27.11.2014
Tokmanni-konserni on laajentanut myymäläverkostoaan aktiivisesti. Tokmanni on avannut tänä vuonna jo yhdeksän
uutta myymälää.
Tokmanni-konsernin tavoitteena on laajentaa myymäläverkostoaan jatkossakin yli 10 000 neliömetrillä vuodessa.
Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii avaamaan vuosittain kolmesta viiteen uutta myymälää sekä etsimään nykyisille
myymälöilleen uusia, liikenneyhteyksiltään parempia sekä valikoimiltaan suurempia ja sitä kautta paikkakuntien
asukkaita aiempaa monipuolisemmin palvelevia liiketiloja.
Samanaikaisesti uusien myymälöiden avausten kanssa Tokmanni-konserni on jatkanut myymäläketjujensa yhdistämistä
Tokmanni-brändin alle. Marraskuun brändimuutosten myötä Tokmanni-ketjumyymälöitä on jo noin 110 kaikista
konsernin lähes 150 myymälästä. Jäljellä olevat Tarjoustalo-, Robinhood- ja Maxi-Kodintukku-myymäläketjut jäävät
halpakauppaketjun historiaan ensi vuoden aikana.
Tokmanni-konsernin toimitusjohtaja Heikki Väänäsen mukaan Tokmannin laajentuminen on perusteltua, sillä
halpakaupalle koetaan olevan paljon kysyntää eri puolilla Suomea.
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– Myymälöissämme vierailee viime vuotta enemmän asiakkaita. Myös myyntimme on kasvanut viime vuodesta.
Yhdessä nämä seikat osoittavat asiakkaidemme arvostavan edullisia hintojamme ja monipuolista tuotevalikoimaamme.
Uskomme uusien ja uudistettujen Tokmannien monipuolistavan tuotetarjontaa ja lisäävän hintakilpailua paikkakunnilla,
mikä varmasti ilahduttaa asiakkaitamme jatkossakin, Väänänen kertoo.
Tokmanni Oy:n pääkonttori ja valtaisa logistiikkakeskus sijaitsee Mäntsälän Kapulissa.

E-Ville.com suomalaisten kiinalainen verkkokauppa avasi Suomen ensimmäisen
toimipisteen Mäntsälään
22.12.2014
Lauantaina 20. joulukuuta E-ville.com –verkkokaupan Suomen ensimmäisessä kivijalkamyymälä vietettiin avajaisia.
Asiakkaita oli lauantaina jo runsaasti, vaikka avajaisista ehdittiin tiedottaa vain verkkosivuilla ja paikallislehdessä.
Mäntsälä valikoitui ensimmäisen toimipisteen paikkakunnaksi sen hyvän sijaintinsa ansiosta. Mäntsälästä on kätevä
käydä Helsinki-Vantaan lentokentällä hakemassa tavaraeriä, mitkä lähetetään e-villen Shenzhenin varastolta Suomen
varastolle. Toisaalta vuokrat ovat selkeästi edullisemmat, kuin ihan Helsingin tuntumassa. Mäntsälään on kuitenkin
helppo poiketa noutamassa verkkokauppatilauksia tai testaamassa tuotteita ennen ostamista. Tunnin ajomatkan
sisällä Mäntsälästä asuu miljoona suomalaista, toteaa Ville Majanen
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2015
Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunta pohti Tuuliruusun liittymää ja
tutustui Yandexiin
18.02.2015
Kansanedustajat Kalle Jokinen (Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, KOK), Merja Kuusisto (SDP), Eila
Tiainen (VAS) ja Oras Tynkkynen (Vihreät) katsastivat Tuuliruusun moottoritieliittymän eilen iltapäivällä 17.2.2015.
Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru selitti Mäntsälän kunnan ideaa tieyhteydestä tielle 140 eli vanhalle Lahdentielle.
Kansanedustajat painottivat olemassa olevan infran hyödyntämistä.
Matka jatkui Kapuliin, jossa tutustuttiin Yandexin datacenteriin. Data Center Manager Ari Kurvi kertoi Yandexin
toiminnasta Mäntsälässä ja painotti ainutlaatuista lämmöntalteenottojärjestelmää, joka otetaan käyttöön ensi kesänä.
Myös energialainsäädännöstä puhuttiin.
Kansanedustajat nauttivat iltapalan Hirvihaaran kartanossa, jonka historiasta kertoi kartanon omistaja Arto Hakala.
Vieraat toivotti tervetulleeksi valtuuston puheenjohtaja Anna Helin. Kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja Lauri Pouru
kertoivat kunnan liikenneongelmista ja esittivät niihin näkemyksensä. Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri
Kari valaisi Mäntsälän elinkeinopolitiikkaa ja painotti ketterää ”Mäntsälä-mallia”. Vieraita isännöivät myös
kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Havula, tekninen johtaja Hannu Seppälä ja MYK:n markkinointipäällikkö Jyrki
Teeriaho.

Mäntsälän kunta arpoo nuorille kesätyöseteleitä
19.02.2015
Mäntsälän kunta tukee mäntsäläläisten nuorten kesätyöllistämistä 400 euron kesätyösetelillä. Setelin voi hyödyntää
työnantaja, joka palkkaa v. 1997- 2000 syntyneen mäntsäläläisen nuoren 1.5. - 30.9.2015 välisenä aikana. Työnantajan
ei tarvitse välttämättä olla mäntsäläläinen.
Kesätyön minimibruttopalkan on oltava 450 euroa. Työpäiviä on silloin oltava vähintään 10, joko yhtäjaksoisesti
tehtynä tai peräkkäisiin jaksoihin sijoittuvana. Jos työpäiviä on 20 (4 viikkoa), minimibruttopalkan on oltava 900 euroa.
Lakisääteiset työnantajamaksut on maksettava palkan päälle. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai
yksityinen henkilö.
Kesätyösetelit arvotaan mäntsäläläisille nuorille jotka ovat syntyneet vuosina 1997-2000, haku alkaa 12.2.2015 ja
päättyy 1.3.2015. Hakuun osallistuva nuori täyttää Mäntsälän sähköisen rekrytointijärjestelmän hakemuksen (linkki
alla). Pelkät henkilötiedot ja henkilökohtainen esittely tulee täyttää, myös sähköpostiosoite on tärkeä olla mukana.
https://mantsala.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=579&key=&o=A_RJ&rspvt=l12g32ca41wkggkcw8k88oo480o88
g0&ASESSION=b8ink6mhlu2mt2ns6vijdkc8hn5mvhkk
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Setelit arvotaan maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Kunta myöntää seteleitä enintään 50 kappaletta. Arvonnan jälkeen
setelin saavalle nuorelle ilmoitetaan, että hän voi hakea setelin kunnantalon asiakaspalvelupisteestä. Setelin yhteydessä
on lomakkeet ja ohjeet työnantajalle tuen saamisesta.
Tuen maksaminen suoritetaan työnantajan tekemän tilityksen perusteella työsuhteen päätyttyä. Tilitys on tehtävä
viimeistään 31.10.2015 mennessä erillisen työnantajan saaman ohjeen mukaisesti.

Mäntsälässä on hienoja leikkipuistoja
09.03.2015
Kohta pääsee leikkimään - lumi sulaa.
MÄNTSÄLÄN LEIKKIPUISTOT ESITELTY KUNNAN KOTISIVUILLA
Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat Hilla-Maria Häkkinen ja Jenni Kosonen tutkivat heinäkuussa 2014 kaikki
Mäntsälän kunnan leikkipuistot. Heidän työnsä on nyt ilmestynyt ja asetettu kunnan kotisivuille. Alla olevasta linkistä
pääset leikkipuistokuvauksiin. Opiskelijoiden aihetta ideoi keväällä 2014 MYK.
…
http://www.mantsala.fi/tiedostot/LEIKKIPUISTOT.pdf

Seppä avaa pajan
13.03.2015
Mäntsälä saa uuden sepän! Vanhaan sepän pajaan Lahdentien ja Sepäntien kulmaan avataan uusi sepänpaja 2.4.2015.
Yrittäjä Karri Levantin avaa Paja-Karrin torstaina 2.4.2015. Avajaisia vietetään 9-18 osoitteessa Sepäntie 2 (vinosti
paloasemaa vastapäätä). Pian pääsee teettämään taontatöitä tai vierailemaan myymälässä

PK-yritysten tyytyväisyys MYK:n toimintaan tutkittiin
26.03.2015
Mäntsäläläiset yritykset ovat pääasiassa tyytyväisiä Mäntsälän Yrityskehityksen toimintaan. Lähes 70 prosenttia
vastaajista (67,2%) ilmoitti olevansa toimintaan tyytyväinen. ”En osaa sanoa” – vastauksia oli 25,45 prosenttia,
jokseenkin tyytymättömiä 5,45 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä 1,82 prosenttia. En osaa sanoa – vastaajille MYK:n
toiminta oli melko tuntematonta. Erittäin tyytyväisiä vastaajia oli 27,27 prosenttia.
Palautetta tuli pieniltä yrityksiltä positiivisten kommenttien lisäksi mm. siitä, kuinka Yrityskehityksen tulisi palvella
tasapuolisemmin jo olemassa olevia pienempiäkin yrityksiä, sen sijaan että vain keskityttäisiin suurempiin yrityksiin.
Näkyvyydestä Mäntsälän Yrityskehitys on saanut myös kehuja. Yritykset tietävät Mäntsälän Yrityskehityksen ja sen
toiminnan, joskin jotkut pienistä yrityksistä, eivät nähneet MYK:n toiminnalla suoria taloudellisia hyötyjä omassa
toiminnassaan. Kyselyn toteutti Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Patrick Nordström erillistutkimuksena
mäntsäläläisten yritysten ostokäyttäytymistutkimuksensa yhteydessä (ostotutkimus julkaistaan loppukeväästä
2015). Tutkimus pohjautuu 55 vastaukseen.

Mäntsälässä siivotaan 28. huhtikuuta 2015
01.04.2015
Mäntsälän Yrittäjät vahvasti mukana
Mäntsälässä järjestetään siivouspäivä tiistaina 28. huhtikuuta. Keskustaan on tulossa vaihtolavat, jonne roskia saa
tuoda. Ne sijoitetaan Seurojentalolle, Färjärinraitille, Karhukujalle ja linja-autoasemalle sekä entisen kesäteatterin
alueelle Urheilupuistoon. Mäntsälän Yrittäjien siivoavat keskustan aluetta kello 14-18 välillä. Kaikki kiinnostuneet
voivat osallistua vapaaehtoiseen siivouspäivään. Kunnan valtuutetut ottavat vastuun oman asuinalueensa ympäristöstä.
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Roskasäkkejä ja käsineitä noudettavissa kunnan varikolta
Talkoisiin osallistuvat koulut, päiväkodit, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat hakea edeltävänä päivänä, maanantaina
27.4. 2015 käsineitä ja 150 litran roskasäkkejä Mäntsälän kunnan varikolta, osoitteesta Mäntymäentie 2 kello 07.00
alkaen kello 18.00 saakka. Mikäli siivous tapahtuu kylissä tai kauempana keskustassa, roskat kerätään yhteen paikkaan,
mistä ne noudetaan seuraavana päivänä. Paikasta voi ilmoittaa kunnan maanrakennusmestarille Jyrki Mäklinille (p.
040 3145 488, email: jyrki.maklin(at)mantsala.fitai katupäällikkö Asko Määttäselle (p. 040 3145440, e-mail:
asko.maattanen(at)mantsala.fi).

Paja-Karri avasi sepänpajansa Sepäntielle Mäntsälään
02.04.2015
MYK mukana Paja-Karrin avajaisissa 2.4.
Silminnähden tyytyväisen näköinen nuori mies esittelee uuden pajansa tiloja ja vastaanottaa onnitteluja. Tuo mies on
Karri Levantin, vuosi sitten metallikalusteartisaanin tutkintoon valmistunut mäntsäläläinen, joka avaa nyt oman
sepänpajan kotikuntaansa. ”Hyvät on fiilikset”, kommentoi Paja-Karri, kun Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n TETharjoittelija Valtter Vuori aloitti haastattelun klassisella urheilukysymyksellä ”miltä nyt tuntuu?”
Karri Levantin on koko elämänsä pitänyt työskentelystä käsillään, ja innostuksen sepän työhön herätti malli omasta
perheestä, kun isosisko on ollut opiskelemassa sepäksi ja myös isoisä työskenteli aikanaan samalla alalla.
Metallikalusteartisaanin tutkinnon hän opiskeli koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa. Taskussaan miehellä on
opiskelu-uralta myös puuartisaanin tutkinto, ja haave onkin ehkä tulevaisuudessa yhdistää ja soveltaa tätä taitoa sepän
työhön. Paja-Karrin tuoreella isännällä on kuitenkin jalat maassa firman jatkon suhteen. ”Katsotaan ensin miten nämä
sepän hommat lähtevät käyntiin”, Levantin veisteli.
Rauta taipuu moneksi
Nyt perustettu Paja-Karri on Levantinin ensimmäinen oma paja. Aikaisemmin hän on työskennellyt seppänä Lahdessa
vuokrafirmassa ja ollut mukana Hirvihaaran sepänpajan toiminnassa. Nyt avajaisiaan viettävä uusi paja sijaitsee
osuvasti Sepäntiellä aivan keskustan tuntumassa. Pajassa valmistuu koriste-esineitä ja työvälineitä raudasta ja
toimenkuvaan kuuluvat myös metalliesineiden korjaus- ja entisöintityöt. ”Rauta taipuu monenlaiseen”, kommentoi
nuori seppä. Tilauksia voi esittää puhelimitse tai sähköpostilla, joiden osoitteet löytyvät Paja-Karrin nettisivuilta. ”Tai
sitten voi marssia vain sisään”, kehotti Levantin.
Kun Levantin alkoi haaveilla omasta pajasta Mäntsälässä, hän soitti ensimmäisenä Mäntsälän Yrityskehitykseen. Sieltä
mies sai yritysneuvontaa ja pian ajatus omasta pajasta alkoi näyttää todelliselta. ”Mäntsälän Yrityskehitys on potkinut
hanketta eteenpäin”, kertoi tyytyväinen Levantin oman pajansa ahjon äärellä ja kiitteli Mäntsälän Yrityskehitystä
saamastaan tuesta.
Teksti: Valtter Vuori, TET-harjoittelija, Mäntsälän lukio, kevään 2015 abiturientti.
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Z-junalla ja I-junalla lentoasemalle kesällä Mäntsälästä
17.04.2015
Heinäkuussa avautuva Kehärata nopeuttaa mäntsäläläisten yhteyksiä lentoasemalle. Matka-ajaksi muodostunee
Mäntsälästä lentoasemalle noin 40 – 45 minuuttia.
Z-junasta vaihdetaan Tikkurilassa I-junaan ja lentoasemalta noustaan takaisin tullessa P-junaan kohti Tikkurilaan. HSL
on julkaissut sivuillaan Kehäradan aikatauluja. VR:n aikatauluhausta ei Mäntsälä-lentoasema yhteyksiä vielä löydy.

Kesäkadun avajaiset Mäntsälässä 23.toukokuuta
22.04.2015
Mäntsälässä järjestetään kesäkadun avajaiset lauantaina 23.5.2015 kello 10-14. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda
esille mäntsäläläisiä yrittäjiä paikallisille asukkaille sekä ulkopaikkakuntalaisille vierailijoille. Tapahtuman järjestää
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä yhteistyössä Mäntsälän kunnan, Mäntsälän Yrityskehityksen, Mäntsälän
Yrittäjät ry:n sekä Mäntsälän pörinän kanssa.
Tapahtumassa on yleisölle tarjolla erilaisia aktiviteetteja. Tapahtuma on osallistuville yrityksille sekä yleisölle maksuton.
Osallistuville yrityksille tarjotaan esittelypöydät sekä tarvittaessa sähkö. Yritys voi myös käyttää omaa
esittelypöytäänsä.
Lisätietoja saat joko soittamalla tai sähköpostilla.

Mäntsälän keskustaan avattiin Siwa
07.05.2015
Piristystä Keskuskadulle
Keskuskadun ja Vanhan Porvoontien risteyksessä oli tänään vilkasta. Vanhan Nordean rakennuksen paikalle avautui
uusi Siwan lähikauppa.
Avajaisissa oli paikalla nuoria ja runsaasti ikäihmisiä. Käytävät olivat siis täynnä mäntsäläläisiä ihmettelemässä uutta
kauppaa ja nauttimassa suurista alennuksista.
Kun kauppaan astui sisään, heti ensimmäiseksi henkilökunta toivotti tervetulleeksi. Lapsille annettiin ovensuussa
ilmapalloja ja kaupan sisällä tarjottiin kaikille kakkua. Tunnelma oli iloinen ja asiakkaat sekä henkilökunta näyttivät
tyytyväisiltä.
- Uusi lähikauppa Siwa näyttää modernilta ja valikoima oli laajempi kuin odotin. Kaupassa oli yllätyksekseni tarjolla
uunituoreita, paikanpäällä leivottuja leipiä ja herkullisia leivoksia.
- Henkilöstö kertoi avajaispäivän alun olevan olleen onnistuneen iloinen. Kauppa oli avattu täyttämään mäntsäläläisten
tarpeita pidemmistä aukioloajoista juuri keskustassa (arkisin 7-23, la 8-23, su 9-23).
– Ennustan uudelle kaupalle hyviä tulevaisuuden näkymiä.
Martti Aukia
kirjoittaja on Mäntsälän lukion abiturientti ja tänään TET-harjoittelijana MYK:ssä.

Nettikaupasta koulutusilta MYK:ssä ke 20.5.2015
08.05.2015
Nettikaupasta on koulutusilta MYK:ssä keskiviikkona 20. toukokuuta 2015.

Mäntsälän asemalle tulee K-market - avautuu alkuvuodesta 2016
05.06.2015
Mäntsälän asemalle rakennettavaan liikekiinteistöön avataan K-market. Kesko on vuokrannut kiinteistöstä tilat
340m2 suuruiselle kaupalle. Uusi kauppa on tarkoitus avata alkuvuonna 2016.
- Avauduttuaan uusi kauppa palvelee erinomaisesti muun muassa mäntsäläläisiä junaliikenteen käyttäjiä. Ruoka- ja
eväsostokset voi kätevästi tehdä heti asemalla, Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä toteaa.
Asemalle avattavan kaupan koko mahdollistaa myös pitkät aukioloajat, joten kauppa palvelee niin aikaisia töihin
lähtijöitä kuin myöhäisiä kotiin palaajiakin. Keskon investointi kauppapaikkaan on noin 1,5 miljoonaa euroa.
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TR-Invest ja virolainen Kaamos Group toteuttavat rakennusprojektin
- TR-Invest on valmistellut projektia eri muodossa jo yli kaksi vuotta ja vihdoin on löytynyt sijoittaja ja operaattori
kaupalle. Kaamos Group Virosta ja TR- Invest Oy Mäntsälästä rakentavat yhteistyössä Kaamos Groupin omistukseen
jäävän liikekiinteistön, jonka Kesko Oyj vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Hankkeen suunnittelussa
käytetään eestiläisiä ja suomalaisia suunnittelijoita ja rakentaminen tulee varmasti työllistämään myös paikallisia
yrittäjiä aliurakoitsijoina, toteaa TR-Invest Oy:n toimitusjohtaja Timo Ranta.
Pääurakoitsijana tulee toimimaan Kaamos Groupin Suomen tytäryhtiö Foritor Oy. Insinööri Timo Jääskeläinen TRInvest Oy:stä koordinoi hanketta Mäntsälässä yhteistyössä eestiläisten projektihenkilöiden kanssa.
Rakennustyöt alkavat välittömästi kun rakennuslupa on saatu ja tarvittavat suunnitelmat ovat valmistuneet.
- Koko valmisteluhankkeen ajan Mäntsälän kunta ja sen luottamusmiehet, virkamiehet ja asiantuntijat ovat kiitettävästi
myötävaikuttaneet hankkeen mahdollistamiseksi, kiittää Timo Ranta.

Kapulin yritysalueen maansiirtotyöt ovat hyvässä vauhdissa
10.06.2015
Mäntsälän Kapuliin on tulossa noin 28 hehtaarin uusi yritysalue teollisuudelle, logistiikalle ja datacentereille. Kapulissa
toimivat jo Tokmanni, Yandex, Teollisuuden Vesi, Fixstone ja PRP-Plastic.
Nyt maansiirtotöitä tehdään 23,5 hehtaarin alueella. Maansiirtotyöt urakoi Mäntsälän kunnalle mikkeliläinen
Maamerkki-Infra Oy.

Kapuli III – maansiirtotyöt lukuina
Louhinta 271 000 m3ktr
Maanleikkaus 70 000 m3ktr
Massanvaihto 34 000 m3ktr
Kadunrakennus 2000 m
Kaukolämpölinja 700 m
Räjäytysaine 200 000 kg
Tärinämittauspisteet 13
Työmaavahvuus 38 hlöä (perehdytetyt työntekijät 87)
Aliurakoitsijat 23
Kaivinkoneet 9
Dumpperit (21m3) 8
Poravaunut 5
Pyöräkuormaajat 3
Puskukone 1
Valmiusaste 4.6.2015 62,2 %
Kapulin alueen tonteista voi tiedustella Mäntsälän Yrityskehityksestä:
Harri Kari 0400 493 008, Jyrki Teeriaho 050 381 9204, etunimi.sukunimi@yrityskehitys.net

Mäntsälän kunta sai uuden esitteen
29.07.2015
Mäntsälän uusi esite on ilmestynyt. Sähköiset versiot tulivat kunnan ja Mäntsälän Yrityskehityksen sivuille jo
juhannuksen maissa. Painettujen esitteiden jakelu alkoi tiistaina 28.7.2015.
Esite on suomeksi ja englanniksi. Se on toteutettu ns. JS-Suomi Oy.n konseptilla. Valokuvaajana toimi Sami Perttilä.
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Timo Ylimäki haastatteli lähes 90 yritystä Mäntsälässä
03.08.2015
Timo Ylimäki haastatteli lähes 90 yritystä Mäntsälässä
sähköä saa, vettä tulee ja keskusteluyhteys toimii
Mäntsäläläinen ekonomi, nyt projektipäällikkönä työskentelevä Timo Ylimäki haastatteli yli 90 mäntsäläläisyritystä
Mäntsälän kunnan, Mäntsälän Yrityskehityksen ja Mäntsälän Sähköntoimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää miten
kuntakonsernin yhtiöt palvelevat yrittäjiä. Lopullinen raportti valmistuu lokakuussa, mutta jo nyt on tuntemuksia
kentältä saatu kokoon.
- Yritysten näkökulmasta Mäntsälän tulisi olla hyvä paikkakunta yrittää. Meneillään olevista muutoksista huolimatta
kunnan omistamien yhtiöiden tavoitteena on palvella tuotteillaan ja palvelukonsepteillaan tehokkaasti Mäntsälässä
toimivia yrityksiä niiden toimintaedellytyksiä parantaen ja mahdollisesti niiden lukumäärää kasvattaen.
Haastatteluissani olen saanut esiin joitakin piileviä tarpeita, toiveita ja lisämyyntivinkkejä kunnan omistamille yhtiöille.
Tutkimuksesta rajasin ulos ”kaikkien tuntemat isot' kuten esim. Yandex, Rexam, Comforta ja Tokmanni pääasiassa sen
vuoksi, että kyseisistä yrityksistä on tehty Laurea ammattikorkeakoulun toimesta tutkimuksia, kertoo Timo Ylimäki
- Kunnan omistamista yhtiöistä Mäntsälän Sähkö ja Mäntsälän Yrityskehitys ovat nousseet selvimmin esille. Niiden
tunnettuus ja toiminta ovat tuttuja yrittäjille. Niissä joko aiemmin toimineita tai nykyisiä henkilönimiä mainitaan
keskusteluissa.
- Sähkön osalta kestoaiheena on luonnollisesti sähkön hinta. Mutta paikallisuus koetaan tärkeäksi ja se lieventää
muutoshalukkuutta, toteaa Ylimäki. - Mäntsälän Yrityskehitys vaikuttaa yrittäjien mielissä aktiiviselta toimijalta ja
monet ovat asioita yhdessä hoitaneetkin. Varsin usein yrittäjät kertovat osallistuneensa erilaisiin MYK:n järjestämiin
tilaisuuksiin ja saaneensa sieltä mietittävää ja tietoa. Yrittäjät mainitsevat isojen ja nimekkäiden yritysten saannin
Mäntsälään olevan hieno asia. Omassa toiminnassaan yritykset keskittyvät arkiliiketoimintansa pyörittämiseen ja
kysyvät neuvoja, jos katsovat sen tarpeelliseksi. Joskus yrittäjien hyvätkin ideat ovat jääneet toteutumatta, mutta MYK
on niiden selvittelyssä ja eteenpäin viennissä ollut avainasemassa ja selvinnyt hyvin arvosanoin.
- Mäntsälän Vesi ja Vuokra-asunnot ovat näissä yrittäjäkeskusteluissa vähiten antaneet palauteaihetta. Toimivaa
vesihuoltoa pidetään niin ilmiselvänä, että vasta häiriöt nostaisivat keskustelun pinnalle, miettii Ylimäki. Mäntsälän
Vuokra-asunnoista ei ole yrittäjillä kokemusta.
- Myös Mäntsälän Jäähalli jää suurimmalle osalle yrityksistä sellaiseksi, josta ei ole sanottavaa. Muutamat yritykset
ovat ja ovat olleet joko harrastusten tai liiketoiminnan kautta tekemisissä jäähallin kanssa.
- Haastatteluprojektin alkuvaiheessa Kuntayhtiöt Oy oli asiana vielä kovin alkuvaiheissaan. Ihan muutamissa
tapauksissa yrittäjät ovat mielipiteitään ilmaisseet keskeneräisistä asioista. Samoin on ollut laita kunnan teknisen toimen
ulkoistusasiassa. Paikallisuus vaikuttaa olevan tärkeä asia. Kunnan toivotaan ostavan paikallisilta yrityksiltä, ja kunnan
toivotaan pyytävän tarjouksia paikallisilta yrityksiltä. Mäntsälässä yritykset ovat tottuneet asioimaan kunnan
omistamien yhtiöiden kanssa tarvittaessa joko suoraan tai yrittäjäjärjestöjen kautta. Kunta ja sen avainhenkilöt koetaan
yrittäjämyönteisenä.
- Mäntsälä on hyvä paikka yrittää. Sähköä saa, vettä tulee ja yhteistoiminta sekä keskusteluyhteydet toimivat, ynnää
Ylimäki.

Mäntsälä seminaari 24.9.2015
07.08.2015
Laurea Ammattikorkeakoulu ja Mäntsälän Yrityskehitys järjestävät 24.9.2015 seminaarin "Innovatiiviset
energiaratkaisut ja uusi yritystoiminta Mäntsälässä". Seminaarin aikana osallistujat pääsevät vierailemaan tunnetuissa
mäntsäläläisyrityksissä. Vierailukohteeksi voi valita Yandexin datacenterin, Tokmannin keskusvaraston tai Rexamin
tölkkitehtaan. Seminaarin hinta on 125 e + Alv.. Tarkemmin www.yrityskehitys.net ja Tapahtumat.

Elinkaarisopimus on Mäntsälän kunnalle vähäriskinen vaihtoehto
24.08.2015
NCC:n elinkaarisopimus on Mäntsälän kunnalle vähäriskinen vaihtoehto
Mäntsälän kunta on tänään allekirjoittanut NCC Rakennus Oy:n kanssa elinkaarisopimuksen, joka kattaa Riihenmäen
koulun ja Hyökännummen koulun ja päiväkodin rakentamisen sekä yllä- ja kunnossapidon 20 vuoden ajan.
Sopimukseen sisältyy optio 5 vuoden jatkosopimukseen. Sopimuksen arvo on 66 miljoonaa euroa.
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– Tämä nyt allekirjoitettu sopimus on luontevaa jatkoa NCC:n Lahden yksikön toteuttamille koulu- ja
päiväkotihankkeille Mäntsälässä ja Lahdessa. Elinkaarimallilla toteutettavat koulut ja päiväkoti takaavat Mäntsälän
kunnalle kustannus- ja resurssitehokkaan tavan ylläpitää näitä kunnan kiinteistöjä tulevien vuosikymmenten ajan, sanoo
aluejohtaja Veijo Hämäläinen NCC Rakennus Oy:stä.
Rakennettavien tilojen koko on yhteensä 11 533 neliötä; Hyökännummen koulun ja päiväkodin pinta-ala tulee olemaan
4 735 neliötä ja Riihenmäen koulun laajennusosa on noin 6 798 neliötä. Tilat rakentaa NCC:n Lahden yksikkö ja
elinkaarivaiheesta vastaa NCC:n korjaus- ja elinkaaripalvelut -yksikkö.
– Elinkaarimallilla toteutettavat koulut ovat Mäntsälän kunnalle vähäriskinen vaihtoehto. Mallissa palvelun tuottaja eli
NCC kantaa vastuun rakennuksen elinkaaren aikaisesta kunnosta. Tämä tarkoittaa, että rakentaja rakentaisi kuin
itselleen eli odotettavissa on hyvää jälkeä, toteaa Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo.
NCC on toteuttanut 9 koulua elinkaarimallilla, 7 Espoossa ja 2 Haukiputaalla. Tilaajien ja käyttäjien käyttökokemukset
ovat olleet erittäin positiivisia. Tiiviin yhteistyön ansiosta tilojen kehittäminen ja muokkaaminen käyttäjien muuttuvien
tarpeiden mukaan on sujuvaa ja tehokasta. Elinkaarimalli vapauttaa myös kunnan resursseja muuhun toimintaan ja antaa
mahdollisuuden hyödyntää NCC:n kiinteistöosaamista.
Rakennustyöt alkavat Riihenmäessä välittömästi ja Hyökännummella 2017 alkuvuodesta. Hanke tulee työllistämään
keskimäärin 40 henkilöä. Riihenmäen koulun laajennusosa valmistuu toukokuussa 2017 ja Hyökännummen koulu ja
päiväkoti valmistuvat kesällä 2018.

Torpparihulinat Sälinkäällä jo 20. kerran - la 19.9.2015 kello 10 - 15
15.09.2015
Torpparihulinoita vietetään jo kahdettakymmenettä kertaa ensi lauantaina eli 19.9.2015 kello 10 – 15 Sälinkään
kartanon pihamaalla Mäntsälässä.
Kiitokset Sälinkään Kartanoseuralle erinomaisista hulinoista ja hyvästä kotiseututyöstä.
http://www.salinkaankartano.com/

Mäntsälässä tapahtumia tuhdisti
17.09.2015
Tuleva viikonloppu on täynnä tapahtumia Mäntsälässä. Huomenna perjantaina (18.9.2015) Erävaelluksen SMkilpailuiden lähtö on kello 10.00 Hirvihaaran ampumaradalla ja illalla samassa paikassa on Reserviläisten Jotoskilpailun A-lähtö. Sunnuntaiaamuun asti voi siis Mäntsälän metsissä törmätä vaellustaitoisiin miehiin ja naisiin.
Lauantaina ajetaan Mäntsälässä perinteinen Kärhän lenkki. Lähtö on aamupäivällä Veturin yritysalueelta. Sen jälkeen
voi suunnata vaikkapa Sälinkään Perinneseuran Torpparihulinaan Sälinkään kartanon pihamaalle. Torpparihulinat ovat
kello 10- 15.
Hirvihaaran kartanolla tanssitaan huomenna Pehtorin Perjantaitanssit. Ja tässä ei varmasti ole kaikki. Menovinkkejä
kannattaa seurata paikallislehdistä ja vaikkapa kunnan tapahtumakalenterista.

Tuhdisti tapahtumia Mäntsälässä viikonloppuna
18.09.2015
Mäntsälässä tapahtumia tuhdisti
Tuleva viikonloppu on täynnä tapahtumia Mäntsälässä. Huomenna perjantaina (18.9.2015) Erävaelluksen SMkilpailuiden lähtö on kello 10.00 Hirvihaaran ampumaradalla ja illalla samassa paikassa on Reserviläisten Jotoskilpailun A-lähtö. Sunnuntaiaamuun asti voi siis Mäntsälän metsissä törmätä vaellustaitoisiin miehiin ja naisiin.
Lauantaina ajetaan Mäntsälässä perinteinen Kärhän lenkki. Ensimmäinen lähtö on kello 9.01 Veturin yritysalueelta. Sen
jälkeen voi suunnata vaikkapa Sälinkään Perinneseuran Torpparihulinaan Sälinkään kartanon pihamaalle.
Torpparihulinat ovat kello 10- 15.
Hirvihaaran kartanolla tanssitaan huomenillalla Pehtorin Perjantaitanssit. Käsityölauantaina ovat avoimet ovet
Mäntsälän käsityökeskuksessa 9-13.Myös englanninkielinen Montessorileikkikoulu pitää ovensa avoinna lauantaina 1013. Sunnuntaina vietetään Koivistolaisten kirkkopyhää Mäntsälän kirkossa kello 10-11. Ja iltapäivällä (16.00)
kunnantalolla soi ooppera La Traviata.
Ja tässä ei varmasti ole kaikki. Menovinkkejä kannattaa seurata paikallislehdistä ja vaikkapa kunnan
tapahtumakalenterista.
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Mäntsälän Yrityskehityksessä Media-aamu (Sepäntie 3, Mäntsälä)
keskiviikkona 11.11.2015 kello 8.30 – 9.30
Tule kuulemaan mitä apua mediatoimistosta voisi olla markkinoinnin suunnittelussa ja missä juuri nyt mennään. MYK
järjestää tilaisuuden yhdessä mediatoimisto Dagmar Oy:n kanssa.
Katso tarkemmin kohdasta tapahtumat:
www.yrityskehitys.net

Media-aamu veti tuvan täyteen
11.11.2015
Media-aamu pidettiin MYK:ssä tänään. Tupa oli täynnä. Luennoitsijoina olivat mediatoimisto Dagmarista Katariina
Uljas-Ahl ja Antti Kallio. Kommenttipuheenvuoron piti virta.netistä Hannu Virta. Kuulijat saivat kuvan
mediakäyttäytymisen muutoksista, omien sivujen löydettävyydestä ja tulosten mittaamisesta sekä sosiaalisen median
hyödyntämisestä.
Media-aamun järjesti MYK.

Tarkista yrityksesi tiedot MYK:n yrityshakemistosta
13.11.2015
Hyvä mäntsäläläinen yrittäjä: Muistathan tarkistaa MYK:n yrityshakemistosta aika-ajoin yrityksesi tiedot.
Palvelukuvauksen kannattaa olla mahdollisimman laaja ja samalla myös yksityiskohtainen. Älä käytä vain
Kaupparekisteriin merkittyä tekstiä, vaan kerro palvelusi asiakkaan kielellä. Hakusanoja kannattaa olla useita, samoin
suomenkielen taivutusmuotoja. (Myös englanninkielisiä hakusanoja saat käyttää - meillä toimii yhä enemmän
kansainvälisiä yrityksiä).
Muutokset ja lisäykset voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen:
info@yrityskehitys.net
Mäntsälän Yrityskehityksen ylläpitämä yrityshakemisto on tarkoitettu yrityksille, joilla on toimintaa Mäntsälän kunnan
alueella.

Mäntsäläläiset yrittäjät arvostavat kumppanuutta
26.11.2015
Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Patrick Nordströmin opinnäytetyössä tutkittiin
mäntsäläläisten pk-yritysten käyttämiä yrityksille suunnattuja palveluita, eli B2B-palveluita. Tuloksista käy ilmi,
että yritysten ostopäätösten taustalla vaikuttaa merkittävästi hinnan lisäksi myös paikallisuus, sekä kumppanuus.
Yritykset ovat pääasiallisesti tyytyväisiä hankkimiinsa palveluihin. Selkeänä tuloksena ilmeni, että paikalliset
yritykset tekevät laitehankintansa pääasiassa muualta kuin Mäntsälästä. Myös erilaisia huoltopalveluja
hankitaan paljon oman toimintaympäristön ulkopuolelta. Uutta palvelua hankittaessa merkittävimmät
tiedonhankinta kanavat ovat internetin omien hakujen lisäksi Mäntsälän Yrityskehityksen yritysrekisteri, sekä
tästä rekisteristä johdettu Mäntsälän Nuorkauppakamarin palveluhakemisto. Myös suosittelut toisilta yrittäjiltä
mainittiin tärkeäksi keinoksi.
Opinnäytteen tarkoituksena oli tutkimalla mäntsäläläisiä pk-yrityksiä selvittää, kuinka paikallisesti mäntsäläläiset
yritykset nykyisellään hankkivat palveluita ja kuinka tyytyväisiä näihin palveluihin ollaan. Lisäksi opinnäytteessä
tutkittiin millaisia palveluita yritykset hankkivat oman toimintaympäristönsä Mäntsälän ulkopuolelta.
Opinnäytetyön avulla työn toimeksiantaja Mäntsälän Yrityskehitys Oy saa tietoa paikallisesti toimivista yrityksistä,
sekä näiden yritysten palvelutarpeista. Työ antaa myös selvityksen siitä, millaiset B2B-palvelut ovat Mäntsälässä tällä
hetkellä hyvin edustettuina, sekä millaisia palveluita Mäntsälään yritysten puolesta kaivattaisiin. Opinnäytetyön avulla
myös paikalliset yritykset voivat saada katsauksen oman toimintaympäristönsä tilanteesta, jonka avulla yritykset voivat
myös pohtia omia palveluhankintojaan ja sitä, kuinka paikallisilla palveluhankinnoilla olisi saavutettavissa sellaista
kopioimatonta hyötyä, jota ei muualta hankituilla palveluilla välttämättä saavutettaisi. Opinnäytetyön toimeksiantajana
toimi Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan, joka on opinnäytetöiden sähköinen julkaisujärjestelmä. Opinnäytetyö
on luettavissa osoitteesta: urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111716596
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Lämmöntalteenottolaitoksen avajaiset tänään Kapulissa - Mäntsälä lämpiää
Yandexin datakeskuksen hukkalämmöllä
02.12.2015
Valtiovarainministeri Alexander Stubb lämmöntalteenottolaitoksen avajaisseremoniassa
Mäntsälän Sähkön virallista lämmöntalteenottolaitoksen avajaisseremoniaa vietetään 2.12 Yandexin datakeskuksessa.
Datakeskuksen hukkalämmön kierrättäminen on tässä mittakaavassa maailman laajuisesti ainutlaatuista ja laitos on
herättänyt kansainvälistä kiinnostusta sekä saanut jopa European Heat Pump Associationin (EHPA) Heat Pump City of
the Year Award 2015 – palkinnon. Lämmön kierrättäminen hyötykäyttöön nähdään selvästi myös valtion tasolla
tärkeänä asiana, sillä valtiovarainministeri Alexander Stubb on lupautunut avaamaan lämmöntalteenottolaitoksen.
Lämmön kierrättämisen ansiosta kaukolämmön hinnat laskevat Mäntsälässä
Varsinainen lämmöntalteenottoprosessi ja lämmön siirtäminen kaukolämpöverkkoon aloitettiin lokakuussa. Prosessi
alkaa Yandexin datasaleista, jotka tuottavat lämpöä. Lämpö kerätään ja ohjataan kaukolämpöverkostoa pitkin
mäntsäläläisille kotitalouksille. Prosessi on käynnistynyt hyvin ja saavutettujen säästöjen ansiosta Mäntsälän Sähkö
laskee vuoden 2016 alusta kaukolämmön hintoja noin 5 %.
Merkittäviä ympäristövaikutuksia – kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskevat 40 %
Kerätyn hukkalämmön ansiosta Mäntsälän Sähkön kaukolämmön hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 40 %. Tämä on
merkittävä saavutus, sillä kaukolämmön osalta se vastaa EU:n vuoden 2030 asettamaa tavoitetta päästövähennyksistä.
Lämmön kierrättäminen säästää luontoa ja pitkällä aikavälillä parantaa myös kaukolämmön kilpailukykyä, sillä nyt
kaukolämmön käyttämästä maakaasusta 50 % voidaan korvata kierrätetyllä lämmöllä. Datakeskuksen laajentamistakin
on suunniteltu, ideaalitilanteessa hukkalämmöllä voitaisiin korvata maakaasu kokonaisuudessaan.
Yhteistyöllä saadaan aikaan merkittäviä tekoja
Projektin onnistuminen on edellyttänyt kiinteää yhteistyötä Yandexin datakeskuksen ja lämmönkierrätyslaitteiston
toimittaneen hollolalaisen Calefa Oy:n kanssa. Hakukoneyhtiölle tehokkaat ja turvatut energiaratkaisut olivat suuri syy
Mäntsälään sijoittumisessa.
– Meillä on halu olla osana yhteisöä ja hyödyntää näitä tuottamiamme ylijäämäenergioita, jotta saamme hyödyn
yhteisön käytettäväksi. Mielestäni tämä projekti on osoitusta eri yritysten ja yrityskulttuurien hienosta mahdollisuudesta
tehdä yhteistyötä. kommentoi Yandexin datakeskuksen päällikkö Ari Kurvi.
Mäntsälän Sähkön toimitusjohtaja Esa Muukka on samoilla linjoilla Kurvin kanssa.
– Tulevaisuus on erilaisten toimijoiden luomissa uudenlaisissa ekosysteemeissä. Yhteistyössä voimme kehittää uutta
toimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Eri toimialojen yhdistyminen uudella tavalla parantaa kilpailukykyämme.
Hienoa olisi, jos saisimme alueelle toimijoita, joista toiset tuottaisivat ja toiset käyttäisivät paljon lämpöä. Me voisimme
toimia silloin lämmön välittäjinä, Muukka sanoo ja jatkaa – kuluttaja-asiakkaillehan tämä konkretisoituu
viihtyisämpänä ympäristönä sekä jo nyt nähtävinä hintojen laskemisena.

Finance Minister of Finland Alexander Stubb at the opening ceremony of
Mäntsälä Sähkö's heat recovery plant
02.12.2015
The official opening ceremony of the Mäntsälä Sähkös heat recovery plant is held in Yandex data center in 2th of
December. In this scale heat recovery process is so far one-of-a-kind in the world. Plant and the process has attracted
international attention and also received Heat Pump City of the Year Award 2015 –prize given by European Heat Pump
Association. The issue is important also nationally since the Finnish Minister of Finance Alexander Stubb is
participating in the opening ceremony.
Because of the heat recycling prices in district heating will fall in Mäntsälä
The heat recovery process and heat transfer district heating network was started in October. The process begins in
Yandex data halls, which produce heat. The heat is collected and directed to the district heating network along the
Mäntsälä households. The process of heat recovery has started well and thanks to the savings achieved Mäntsälä Sähkö
witch provides district heating can reduce from 2016 onwards district heating prices by about 5%.
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Significant impact on the environment - district heating will cut down carbon dioxide emissions by 40%
Due to the collected waste heat carbon dioxide emissions are reduced by up to 40% in Mäntsälän Sähkö district heating.
This is a significant achievement, as the case of district heating, it corresponds to the objective EU set for emission
reductions in 2030. Heat recycling is good for the environment and in the long-term will also improve the
competitiveness of district heating, because at the moment 50 % of the natural gas usage can be replaced by recycled
heat. In case of data center extension recovery of the waste heat can be Increased, the ideal situation is that natural gas
could be replaced by natural waste-heat in its entirety.
Significant success by co-operation
The success of the project has required close co-operation within Yandex data center and the Calefa Oy the heat
recycling equipment supplier. For Yandex Search Engine Company major cause for placement in Mäntsälä was
effective and safe energy solutions.
– For us it is important to bepart of the community and take advantage of these surplus energies we produce, in order to
use it for the benefit of the community. I think this project is a demonstration of great co-operation and opportunity in
different companies and corporate cultures to work together. Commented manager of Yandex data center Ari Kurvi
Mäntsälän electricity CEO Esa Muukka is in line with Kurvi
– The future is created by new kinds of ecosystems of various actors. We should work together to develop new activities,
from which all parties benefit. The combination of different industries working together in new ways will improve our
nationwide competitiveness. Muukka says and continues – For consumers this means a welcoming environment and in
the long term moderate prices in district heating.
Mäntsälän Sähkö Oy offers a wide range of energy products and services. The company has been operating since 1926.
Social responsibility and environmental stewardship are part of Mäntsälän electricity policy and the company
continuously invests in sustainable development.

MYK:llä uudet kartat myytävistä teollisuustonteista
04.12.2015
Julkaisimme muutama minuutti sitten kotisivuillamme www.yrityskehitys.net uudet kartat yritysaluetonteistamme.
Kartta pohjautuu Google-karttaan ja siinä voi valita satelliittikuvaa, läpikuultavaa kuvaa. Tonttien rajauksen saa esille ja
kartan toki saa myös koko ruudulle. Zoomaukset onnistuvat.
Otamme mielellämme palautetta ja kokemuksia käytöstä. Jotain hienosäätöä joudumme varmaankin toki tekemään.
Projekti aloitettiin heinäkuussa ja nyt saimme valmista.
Karttaprojektin teknisen toteutuksen on hoitanut yrittäjä Juha Auvinen Saimiri Designista, graafikko Niko Hakkarainen
Smallista on ollut graafikkona ja paikkatietoinsinööri Marko Siitari Mäntsälän kunnasta on antanut karttojen
koordinaatit. Tuottajana Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Testaa:
http://www.yrityskehitys.net/toimitilat-ja-tontit/tontit-alueittain

Mäntsälän työttömyysaste marraskuussa 7,9% - koko Uusimaa 11,0%
28.12.2015
Mäntsälässä työttömyysaste on viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noussut 0,7 % yksikköä 30.11.2014 työttömyys
aste oli 7,2%. Marraskuun lopussa Mäntsälän työttömyysaste oli 7,9% ja koko Uudenmaan 11,0%.
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömyys (alle 25v) määrä on hivenen noussut lokakuulta marraskuuhun.
Mäntsälän työttömyysaste 30.11.2015 oli 7,9% , lokakuun lopun lukema näytti 7,7%. Vuotta aiemmin työttömyysaste
oli 7,2% ja vuodenvaiheessa 7,8%. Uudenmaan työttömyysaste oli marraskuun lopussa 11,0%.
Nuorten työttömien (alle 25 vuotiaiden) määrä oli marraskuun lopussa 94 ja lokakuun lopussa 92. Yli 50-vuotiaiden
työttömien määrä on kasvanut. Marraskuun lopussa heitä oli työttömänä 340 ja kuukautta aiemmin 331. Avoimia
työpaikkojen määrä on nyt 49, kun kuukautta aiemmin niitä oli 56. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 279, kuukautta
aiemmin 273.
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30.11.2015 tilanne, suluissa elokuu
Työttömyysaste 30.11.2015. 7,9% (7,7 %)
Alle 25- vuotiaat, 94 kpl (92 kpl)
Yli 50 – vuotiaat, 340 kpl (331 kpl)
Pitkäaikaistyöttömät, 279 kpl (273 kpl)
Avoimet työpaikat, 49 kpl (56 kpl)
Työvoima 31.12.2014, 10 115 kpl ( 10 114 kpl 31.12.2012)
( Lähde : Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Uudenmaan työttömyysaste 30.11.2015 oli 11,0%
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2016
MÄNTSÄLÄ KANSAINVÄLISTYY - YRITYSHAKEMISTO ENGLANNIKSI
14.01.2016
Mäntsälän Yrityskehitys avaa englanninkielisille kotisivuilleen yrityshakemiston englanniksi. Toivomme
mäntsäläläisten yritysten lähtevän palveluun mukaan ripeästi, sillä paikkakuntamme kansainvälistyy vauhdilla ja
Mäntsälään sijoittuvat yritykset etsivät palveluja englanninkielellä.
Yrityshakemisto on suomenkielellä[ toimivan hakemiston kaltainen - katso:
http://www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto
Mäntsäläläisiltä yrittäjiltä MYK toivoo palvelukuvausta englanniksi ja linkkiä englanninkielisille kotisivuille. Mikäli
kotisivuja ei ole englanniksi, palvelukuvaus riittää. MYK ei peri korvausta uudesta kansainvälisiä asiakkaita
palvelevasta tuotteestaan. Logon liittäminen sivuille on myös ilmaista.
Materiaalin voit toimittaa osoitteella: info@yrityskehitys.net
Tähän osoitteeseen voi toimittaa myös mahdollisia kysymyksiä.
MYK:n suomenkielisillä yrityshakemistosivuilla käy suoraan kirjautuneita kävijöitä 3500 kuukaudessa ja Google
kautta kävijöitä on 58 000, joista 2100 klikkaa jonkin mäntsäläläisen yrityksen tiedot auki.

Mäntsälässä yrityshakemisto englanniksi
14.01.2016
Mäntsälän Yrityskehitys avaa englanninkielisille kotisivuilleen yrityshakemiston englanniksi. Toivomme
mäntsäläläisten yritysten lähtevän palveluun mukaan ripeästi, sillä paikkakuntamme kansainvälistyy vauhdilla ja
Mäntsälään sijoittuvat yritykset etsivät palveluja englanninkielellä.
Yrityshakemisto on suomenkielellä toimivan hakemiston kaltainen - katso:
http://www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto
Mäntsäläläisiltä yrittäjiltä MYK toivoo palvelukuvausta englanniksi ja linkkiä englanninkielisille kotisivuille. Mikäli
kotisivuja ei ole englanniksi, palvelukuvaus riittää. MYK ei peri korvausta uudesta kansainvälisiä asiakkaita
palvelevasta tuotteestaan. Logon liittäminen sivuille on myös ilmaista.
Materiaalin voit toimittaa osoitteella: info@yrityskehitys.net
Tähän osoitteeseen voi toimittaa myös mahdollisia kysymyksiä.
MYK:n suomenkielisillä yrityshakemistosivuilla käy suoraan kirjautuneita kävijöitä 3500 kuukaudessa ja Google
kautta kävijöitä on 58 000, joista 2100 klikkaa jonkin mäntsäläläisen yrityksen tiedot auki.

Kiinteistösijoittamisen perusteet - ti 16.2.2016 klo 8.30 - 10.00
19.01.2016
MYK aamukahviluento ti 16.2.2016 kello 8.30 – 10.00
Kiinteistösijoittamisen perusteet,

"vipua ja velkaa".

Mikä kiinteistösijoittamisessa on heti aloittaessa tärkeintä, mistä kiinteistön arvo koostuu (tuottoarvo mielessä), miten
sitä voidaan kehittää, mitä tuottoprosentin muutos vaikuttaa hintaan. Näistä ja muutamista muista perusasioita
kiinteistösijoittamisesta, kertoo Mikko Kantosaari
ti 16.2.2016 kello 8.30 – 10.00. Paikka: MYK:n toimitilat eli Mäntsälän Sähkön talo, Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
Mikko Kantosaari toimii myyntipäällikkönä Catella Property Oy:ssä Lahdessa ja hänellä on ollut toimeksiantoja
Mäntsälästä. Tuorein onnistunut kiinteistönmyynti oli Philipsin valaisintehtaan toisen tehdaskiinteistön myynti
joulukuussa 2015.
Kantosaari luennoi rentoon ja epämuodolliseen tapaansa. Kysymyksille on aina sijaa.
Tilaisuuden jälkeen on varattu aikaa tavata myös kahden kesken ja saada kommentteja omiin kiinteistöjen
kehitysideoihin. Ajan voi varata jo nyt ilmoittautumisen yhteydessä.
237

Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittaudu siis heti ja varaa mahdollinen tapaamisaika Kantosaaren kanssa.

Kiinteistösijoittamisen perusteet - tiistaina 16.2.2016 klo 8.30 - 10.00
19.01.2016
MYK aamukahviluento ti 16.2.2016 kello 8.30 – 10.00
Kiinteistösijoittamisen perusteet,

"vipua ja velkaa".

Mikä kiinteistösijoittamisessa on heti aloittaessa tärkeintä, mistä kiinteistön arvo koostuu (tuottoarvo mielessä), miten
sitä voidaan kehittää, mitä tuottoprosentin muutos vaikuttaa hintaan. Näistä ja muutamista muista perusasioita
kiinteistösijoittamisesta, kertoo Mikko Kantosaari
ti 16.2.2016 kello 8.30 – 10.00. Paikka: MYK:n toimitilat eli Mäntsälän Sähkön talo, Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.
Mikko Kantosaari toimii myyntipäällikkönä Catella Property Oy:ssä Lahdessa ja hänellä on ollut toimeksiantoja
Mäntsälästä. Tuorein onnistunut kiinteistönmyynti oli Philipsin valaisintehtaan toisen tehdaskiinteistön myynti
joulukuussa 2015.
Kantosaari luennoi rentoon ja epämuodolliseen tapaansa. Kysymyksille on aina sijaa.
Tilaisuuden jälkeen on varattu aikaa tavata myös kahden kesken ja saada kommentteja omiin kiinteistöjen
kehitysideoihin. Ajan voi varata jo nyt ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittaudu siis heti ja varaa mahdollinen tapaamisaika Kantosaaren kanssa.

K-market Kaunismäki harjakorkeudessa Mäntsälässä
10.02.2016
Mäntsälän aseman kupeeseen nouseva K-market Kaunismäki on jo harjakorkeudessa. Uusi kauppa rakennetaan Kmarket-ketjun uusimpien konseptien mukaiseksi siten, että se palvelee alueen asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.
K-market Kaunismäki avataan loppukeväällä.
K-market Kaunismäen kauppiaaksi on valittu Suvi Kuisma, joka rakentaa kaupan palvelutarjooman ja valikoiman
asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.
Avauduttuaan uusi kauppa palvelee erinomaisesti muun muassa junaliikenteen käyttäjiä sekä Mäntsälän länsipuolen
asukkaita.
"Junaa käyttävät voivat tehdä eväsostoksensa matkaan lähtiessä ja ruokaostokset junalta palatessa. Mäntsälän
länsipuolen asukkaat puolestaan saavat uuden lähikaupan", Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä sanoo.
Uuden kaupan pinta-ala on 480 k-m2. Kohteen päätoteuttaja on Kaamos Ou / Foritor Oy. Työmaan henkilövahvuus
noin 10 työntekijää. Keskon investointi kauppapaikkaan on noin 1,5 miljoonaa euroa.
Harjannostajaisia vietettiin 2.2.2016.

Etelä-Suomen Sanomat 11.2.2106 - Z-junan aamuvuoro säilyy
12.02.2016
Mäntsälä lobbasi tehokkaasti Z-junan aamuvuoron puolesta
Liittyy juttuun
Oikoradan lähijunien aikatauluihin muutoksia, aamun ensimmäistä vuoroa Helsinkiin ei lakkautetakaan
Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri Kari iloitsee, kun VR perui tänään aamun ensimmäisen Z-junavuoron
perumisen. Lähiliikenteen suunnittelupäällikkö Joona Hurmerinta kertoi Etelä-Suomen Sanomille, että VR päätti viime
hetkellä ennen uusien aikataulujen vahvistamista perua muutoksen.
- Peruminen nousi ensin esille sosiaalisessa mediassa, ja kunnan johto tarttui oitis asiaan. Olemme olleet yhteyksissä
sekä VR:ään että suoraan liikenneministeri Anne Berneriin, ja tämän aamun päätös on osaltamme varsin tyydyttävä.
Työmatkaliikennettä Mäntsälästä on eniten tietenkin Helsingin suuntaan, mutta pendelöintiä on myös Mäntsälän ja
Lahden välillä.
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- Mäntsälän Yrityskehityksen teettämän tutkimuksen mukaan Mäntsälästä käy Lahden alueella töissä noin 200 ihmistä,
ja Lahden alueelta Mäntsälässä 500 henkilöä.
Karin mielestä 27. maaliskuuta voimaan astuvat aikataulut kohtelevat kaltoin Mäntsälää edelleen iltavuorojen osalta.
- Tähän saakka viimeinen juna on lähtenyt Helsingistä 22.41, jolloin esimerkiksi Kansallisteatterista ja jopa Oopperasta
on ehtinyt junalle. Nyt viimeinen vuoro lähtee 22.12, jolloin ainakaan Oopperasta kaikista näytöksistä ei ole
mahdollisuutta ehtiä junalla illaksi kotiin.
Kari ihmettelee niin ikään alkuillan pitkiä vuorovälejä.
- Kun Z-juna lähtee 19.35 ja seuraava vasta 21.12, niin monet valitsevat kulkupelikseen junan sijasta oman auton. Onko
tämä nyt vastuullista liikennepolitiikkaa?
Sisko Ojajärvi
sisko.ojajarvi@mediataloesa.fi

MYK toimitilahaku- robotti hakee haluamasi tilan Mäntsälästä
25.02.2016
Mäntsälän yrityskehityksen - MYK:n kotisivuilla on uusi palvelu: Toimitilahaku.
Voit käyttää sitä kun haet valmista vuokrattavaa (myös myynnissä olevaa) tilaa tai olet kiinnostunut rakentamaan
Kapulin, Veturin, Linnalan tai Poikkitien tonteille.
http://www.yrityskehitys.net/toimitilat-ja-to…/toimitilahaku

Laurean opiskelija Siiri Ojala aloitti harjoittelun MYK:ssä
14.04.2016
Liiketalouden opiskelija Siiri Ojala aloittaa työharjoittelunsa MYK:ssä ensi viikolla. Ojalan keskeinen tehtävä on
tuottaa yritysten palvelukuvauksia englanniksi. Mäntsäläläisyritykset saavat pian yhteydenottoja häneltä. Ojala
työskentelee Mäntsälän Yrityskehityksessä kesäkuun puoleen väliin saakka.

Koskisen Betoni Mäntsälän aseman ensimmäiset toimitukset lähteneet
19.04.2016
Koskisen Betoni ultramoderni betoniasema on aloittanut betonitoimitukset Mäntsälän Veturista.
- Onnistuneet savut otettu Mäntsälän uudesta betoniasemasta. Ensimmäisen päivän saldo 55m3 ja ilman ongelmia
mentiin., kertoo Koskisen Betoni Facebook sivuillaan.
Betoniaseman laitteisto on ostettu Italiasta ja se edustaa maailman moderneinta betonitekniikkaa. Koskisen Betoni
toimii Hämeenkoskella ja Mäntsälässä. Betoniaseman sijoittumisen vaikutti runsas rakentaminen Mäntsälässä.
Sijoittautumisneuvottelut hoiti MYK.

Toukokuun 14. päivä vilkasta Mäntsälässä
25.04.2016
Hymyilevän Motoristin kevätpäivä on suurtapahtuma Mäntsälässä. Lauantaina 14.5.2016 Juustoportille kokoontuu
arviolta 4000 – 4500 vierasta, josta motoristit suuntaavat Mäntsälän Suurlavalle.
Motoristit näkyvät varmasti keskustan katukuvassa ja liikkeissä. Yrittäjien kannattaa varautua tavallista vilkkaampaan
lauantaipäivään liikkeissään.

Vuoden ilmastoteko 2016 voitto Mäntsälään
27.04.2016
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Vuoden ilmastoteko 2016 – voittaja Nivos Oy kierrättää datakeskuksen
hukkalämmön kaukolämpöverkkoon
Energiateollisuuden kestävän kehityksen foorumi valitsi Vuoden ilmastoteoksi 2016 Nivos Oy:n (ent. Mäntsälän
Sähkö) hankkeen, jossa Venäjän suurimman hakukoneen Yandexin Mäntsälässä sijaitsevan datakeskuksen
hukkalämpö kierrätetään Mäntsälän kaukolämpöverkkoon. Lämpö otetaan talteen konesalin
ulospuhallusilmasta, jolla on jäähdytetty datasalin tietokoneita. Saatu lämpömäärä vastaa puolta Mäntsälän
keskustan vuotuisesta kaukolämpötarpeesta, ja vähentää siten Mäntsälän keskustan kaukolämmön
hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia.
Yandexin ja Calefan kanssa kehitettiin vankka toteutusmalli
Nivos Oy on yhdessä kumppaniensa Yandexin ja Calefan kanssa kehittänyt toteutusmallin, joka on monistettavissa
muihin datakeskuksiin ja lämpöä tuottaviin laitoksiin ympäri maailman. Toteutusmalli on myös herättänyt
kansainvälistä kiinnostusta. Hanke on mittakaavassaan ainoa maailmassa.
Datakeskuksen yhteydessä toimivan lämmön talteenottolaitoksen teho on noin 4 megawattia, ja se tuottaa vuodessa 20
GWh kaukolämpöä. Energiamäärä vastaa tuhannen omakotitalon vuodessa käyttämää lämpöenergiaa. Hankkeen
ansiosta Nivos Oy on voinut myös laskea kaukolämmön hintoja.
Vuoden ilmastoteon valitseva Kestävän kehityksen foorumi päätyi valitsemaan Nivos Oy:n, koska hanke on
mittakaavassaan ainutlaatuinen tulevaisuuden ratkaisu, joka suoraan vähentää Mäntsälän kunnan päästöjä. Foorumi
toivoo, että hanke rohkaisee yhä useamman datakeskuksen sijoittumista Suomeen, mikä olisi myös energiatehokkuuden
kannalta järkevää. Hanke on foorumin mielestä päästöjen kannalta hyvä myös siksi, että lämmityksen päästöt ovat
suurempi ongelma kuin sähkön, jolle puhtaita ratkaisuja löytyy helpommin.
Kestävän kehityksen foorumin puheenjohtajan, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan luovuttaman
palkinnon vastaanotti Nivos Oy:n toimitusjohtaja Esa Muukka.
Kestävän kehityksen foorumi myönsi Vuoden ilmastoteko -tunnustuksen kuudennen kerran
Nyt kuudetta kertaa jaettu Vuoden ilmastoteko -tunnustus myönnetään vuosittain energia-alaan liittyvälle yritykselle tai
yhteisölle, joka on toteuttanut ilmastonmuutosta hillitseviä investointeja tai kehittämishankkeita tai muutoin
toiminnallaan hillinnyt ilmastonmuutosta.
Voittajan valitseva Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi on pysyvä asiantuntijaryhmä, joka käy
keskustelua kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Foorumin puheenjohtajana toimivan
kansliapäällikkö Hannele Pokan ohella sen jäseniä ovat WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder, Sitran johtaja Mari
Pantsar, Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen, Aalto-yliopiston
professori Raimo Lovio, muusikko Sipe Santapukki, MTV:n ympäristötoimittaja Päivi Mäki-Petäjä sekä
Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Aseman kauppa Mäntsälän Kaunismäessä avautui
28.04.2016
Jero ja Vertti avasivat K-Market Kaunismäen
K-kauppias Suvi Kuisman pojilla Jerolla (12) ja Vertillä (8) oli torstaina 28.4. jännittävä päivä. Pojat leikkasivat
Mäntsälän aseman kupeessa avatun K-Market Kaunismäen avausnauhan ja toivottivat ensimmäiset asiakkaat
tervetulleiksi kauppaan.
Suvi-kauppias kertoo, että kaupan valikoimia rakentaessaan hän on ajatellut erityisesti lähialueiden lapsiperheitä sekä
junamatkustajia. Muun muassa kaupan Facebook-sivuilla asiakkaat toivoivat, että kauppa olisi auki jo aamukuudesta.
Näin päivän eväät olisivat mukana jo junaan noustessa.
”Kuuntelimme asiakkaitamme ja esimerkiksi eväiden ostajille kaupan salaattibaari on valmis jo heti aamukuudelta.
Samoin paistopisteestä saa tuoretta evästä mukaan heti aamusta”, Suvi-kauppias kertoo.
Lapsiperheitä kauppias on ajatellut siten, että kaupasta saa mukaansa kaiken arjessa tarvittavan; ruuat, pesuaineet ja
vaipat. Kauppiaan mukaan asiakkaiden ei tarvitse enää jatkossa poiketa erikseen kauppaan, kun kaiken saa kotia läheltä
ja matkan varrelta.
”Valikoimaan olen jättänyt myös runsaasti pelivaraa. Muutamme ja täydennämme sitä asiakkaidemme toiveiden
mukaisesti”, hän juttelee.
K-Market Kaunismäessä asiakkaita palvelee kauppiaan lisäksi viisi työntekijää ja kaksi kauppiasharjoittelijaa. Kaupan
työntekijät ovat oman kylän väkeä.
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K-Market Kaunismäki on yksi ensimmäisistä K-Marketeista, joka on toteutettu K-Market-ketjun uuden ilmeen
mukaisesti. Uusi ilme on rento ja helposti lähestyttävä. Oranssia ja punaista värimaailmaa hyödyntävä ilme erottaa KMarketit suomalaisessa katukuvassa. Kaupan opastetekstit on toteutettu K-Marketille erikseen suunnitellulla fontilla.
Kaupan tekniset ratkaisut puolestaan on toteutettu siten, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Esimerkiksi
kaikki kylmässä pidettävät tuotteet ovat ovellisissa kaapeissa, jolloin energiahukka on minimoitu.
Kaupan lisäpalveluja ovat muun muassa Osta ja Nosta –käteisnostopalvelu sekä Veikkauksen pelit.
K-market Kaunismäki palvelee arkisin klo 6- 22, la klo 8-22 ja su klo 10 -22.

Mäntsälä mukana duuniportaalissa
05.12.2016
Tutustu uuteen duuniportaaliin, jossa Mäntsälä myös osallisena:
www.duuniportaali.fi
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2017
MYK:llä on entistä iskevämpi yritysrekisteri
10.01.2017
Mäntsäläläiset yritykset ovat jo pitkään saaneet laajempaa näkyvyyttä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n – MYK:in
ylläpitämän yritysrekisterin avulla. Useastihan pienet paikalliset yritykset jäävät internetissä vähemmälle
huomiolle. Nyt rekisteriin tehdyn hakukoneoptimoinnin ansioista yrityksillä on yhä parempi mahdollisuus tulla
nähdyksi Googlen hakutuloksissa. Tärkeätä on pitää yrityksen tiedot ajan tasalla sekä suomeksi että englanniksi!
Yrityksen sijoitus Googlen hakutuloksissa on nykyään tärkeä tekijä näkyvyydessä, sillä internetistä palveluita hakeva
henkilö usein klikkaa heti ensimmäisen hakutulos-sivun linkistä. MYK:n teettämät analyysit osoittavat, että
yritysrekisteriin ilmoittautuneiden yritysten linkki näkyy yleensä Googlessa hakutuloksissa ensimmäisellä sivulla,
keskimäärin sijalla 7,3. Monilla sijoitus on jopa parempi kuin 5. Tämän ansiosta rekisteri tuo lisänäkyvyyttä sellaisten
yritysten kotisivuille, jotka muutoin ilmestyisivät hakutuloksiin vasta toiselle tai kolmannelle tulos-sivulle.
Lisänäkyvyyttä saavat erityisesti ne rekisterissä olevat paikalliset yritykset, joiden kotisivut ovat vielä pienet, eivätkä
siksi pärjää näkyvyydessä suurempia kilpailijoita vastaan.
Rekisterillä on myös itsenäinen hakutoiminto osoitteessa www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto, jossa paikallisia
yrityksiä voi etsiä vapaalla avainsanahaulla rekisteriin liittyneiden yritysten joukosta.
Yritysrekisterin kehitystä jatketaan yhä, ja Mäntsälän Yrityskehitys kannustaa kaikkia yrityksiä liittymään siihen
ilmaiseksi osoitteessa www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto/tietojen-ilmoitus.
Yritysrekisterin eniten liikennettä keränneet yritykset olivat (ajanjaksolla lokakuusta vuodenvaihteeseen vuonna 2016):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mäntsälän Autopesu
Matkahuolto
Yandex
e-ville
LB Autopesula
Mäntsälän Lääkäripalvelu
Mäntsälän Pesupallo
Remax
Tokmanni
Etelä-Suomen Linjaliikenne

Jari Mikkonen tarkistaa MYK:n yritysrekisteriä
15.02.2017
Opiskelija Jari Mikkonen on aloittanut työharjoittelun MYK:ssä. Mikkonen opiskelee Hyria ammattikoulussa
datanomiksi. Mikkosen päätyö MYK:ssä on tarkistaa Mäntsälän yritysrekisteriä. Päivitystyön Mikkonen ennustaa
kestävän noin pari kuukautta.

Burger King palkkaa 25 ihmistä Mäntsälän tiimiinsä
15.02.2017
Burger King avaa ravintolan Mäntsälään toukuuussa 2017 ja palkkaa Mäntsälän tiimiinsä 25 ihmistä.Ravintola avataan
uudistetun Mäntsälän Shell HelmiSimpukka -liikenneaseman yhteyteen. Lue tarkemmin Mäntsälän Yrityskehityksen
FB-sivuilta.
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MYK julkaisi sivunsa espanjaksi
22.02.2017
Mäntsälän Yrityskehitys - MYK julkaisi tänään kotisivunsa espanjaksi. Kyseessä on perussivusto, jonka teksti on nyt
espanjaksi. Laajimmat kieliversiot MYK:n sivuilla ovat suomen lisäksi englanti ja saksa. Perussivusto on luettavissa
espanjan lisäksi ruotsiksi ja venäjäksi.
- MYK:n asiakaskunta ja Mäntsälä kansainvälistyy voimakkaasti, siksi lisäsimme yhden maailmaan suurimpiiin
kieliryhmiin kuuluvan kielen meille lisää. Muitakin kieliä on ehkä jatkossa tulossa, arvelee markkinointipäällikkö Jyrki
Teeriaho.
Ja näin MYK kertoo itsestään espanjaksi: "Mäntsälä: atajo a Mäntsälä
Mäntsälän Yrityskehitys Oy (MYK) ayuda a las empresas a establecerse en Mäntsälä, contribuyendo al desarrollo de la
economía local. Ponemos a su disposición solares industriales que son propiedad del Municipio de Mäntsälä. Pruebe
nuestra calculadora de solares, disponible también en inglés. MYK también posee una base de datos de instalaciones
comerciales privadas y de empresas locales.
Ofrecemos asesoramiento a quienes planean poner en marcha una empresa y nos implicamos en el desarrollo de las que
ya existen. También ponemos a su disposición direcciones comerciales y servicios de correo.
Lo mejor es ponerse en contacto con nuestros expertos desde el comienzo de la planificación de las instalaciones de su
empresa. Tenemos experiencia en grandes proyectos a largo plazo, pero también nos gusta dar pequeños consejos
concretos sobre Mäntsälä.
El Grupo Tokmanni ha elegido Mäntsälä para su sede central y su central logística. Ball Beverage Packaging Mäntsälä
Oy inició su producción de estaño en Mäntsälä en enero de 2013. Yandex construye un gran centro de datos en
Mäntsälä.
Mäntsälän Yrityskehitys Oy es propiedad del Municipio de Mäntsälä (70%) y de la compañía eléctrica Mäntsälän Sähkö
(30%).
Podemos darle información acerca de las diferentes opciones de suministro energético existentes. También le
ayudaremos en su proyecto de infraestructura".

Yritysneuvonnasta syntyi hauska animaatiofilmi MYK:lle
27.02.2017
Mäntsälän Yrityskehityksen MYK:n uusin animaatiofilmi on valmistunut. Uusi reilun minuutin pituinen video kertoo
iloisesti yritysneuvonnasta.
Yrittäjyyttä miettivä nuorukainen astelee MYK:een, jossa yritysideaa pohditaan monelta kantilta. Yritysidea jalostuu
matkan varrella. Animaatiohahmojen pääosan esittäjät ovat yrittäjä itse ja yritysneuvojana MYK:n toimitusjohtaja Harri
Kari. Sivuosassa vilahtaa markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho, josta oululainen Grafiikkatehdas.fi on saanut varsin
näköisensä hahmon.
MYK haluaa uuden videon myötä madaltaa kynnystä saapua neuvottelemaan yritysideasta, vaikka se olisi vielä
raakileasteella. Videon tuotantokustannukset olivat edulliset ja toteutus syntyi ripeästi. Käsikirjoitus ja tilaus annettiin
tammikuussa ja valmis video saatiin hiihtolomaviikolla 8.
Animaatiovideon tekijä on Grafiikkatehdas.fi, joka tekee organisaatioille grafiikkaa ja videoanimaatioita. ”Mäntsälän
projekti oli mielenkiintoinen ja asiakkaalla selkeä toive tyylistä. Mäntsälässä uskalletaan heittäytyä myös tekemiseen
omannäköisyydellä”, toteaa projektipäällikkö Minna Niemelä.
Ajan MYK:n yritysneuvontaan voi varata numerosta 0400 493008.
http://www.yrityskehitys.net/palvelut

Mäntsälän kulutustottumus tutkimus 2017 käynnistyi
27.02.2017
Mäntsälän kulutustottumus tutkimus 2017 käynnistyi tänään Mäntsälä-ryhmässä Facebookissa. Kyselyllä selvitetään
Mäntsälän kunnan asukkaiden ostokäyttäytymistä. Tuloksia käytetään Laurea Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä.
Tutkimuksen toimeksiantaja on Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Tutkimuksen toteuttavat Laurea Ammattikorkeakoulun
opiskelijat Lauri Cederberg ja Riikka Järvi. Työtä ohjaa lehtori Petri Oikkonen. MYK:n yhteyshenkilönä toimii
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Aiempi vastaava tutkimus toteutettiin 2011. Vastanneiden kesken arvotaan
viisi kappaletta kahdenkymmenen euron arvoisia lahjakortteja Cinema Mäntsälään.
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Mäntsälän kuntamarkkinointi kilpailutyöt mukaan Suomen Kuntaliiton SMkilpailuun
03.04.2017
Suomen Kuntaliitto tiedottaa:
Kuntaliitto tiedottaa
3.4.2017
Uutta ilmettä kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa
Kunta- ja aluemarkkinointi on saanut uutta vauhtia ja ilmettä kuntakentän suurten muutosten, elinvoiman korostumisen
ja myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruudesta kilpailee tänä vuonna
38 työtä, joista tuomaristo on valinnut 12 semifinaaliin.
- Kilpailutyöt ovat laajasti erilaisia, mutta hyvin tasokkaita. Kuntakentällä syntyy nyt raikkaita ideoita, joita osataan
toteuttaa ammattitaitoisesti. Mukana kilpailussa on myös monta uutta kuntaa ja kuntayhtymää, toteaa tuomariston
puheenjohtaja, Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.
Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun tavoitteena on kehittää markkinointi- ja viestintäosaamista kunta-alalla nostamalla
esille oivaltavaa ja tuloksellista markkinointia ja viestintää. Kilpailu järjestettiin nyt 12. kerran. Palkinnot jaetaan
kuntamarkkinoinnin Piiri-yhteistyöverkoston tapahtumassa Kouvolassa 17. toukokuuta.
Kilpailutöitä lähetettiin maantieteellisesti joka puolelta maata saaristosta Lappiin, ja kampanjat kohdistuvat niin
matkailuun, elinkeinotoimintaan, palveluihin ja asumiseen kuin myös henkilöstön yhteishenkeen tai asukkaiden
viihtyisyyteen.
- Markkinoinnin pitkäjänteisyys on positiivinen havainto, ja myös ajankohtaisiin teemoihin osataan tarttua.
Markkinointi nähdään laajasti yhteisenä toimintana ja yhteistyönä, ei pelkästään irrallisena ostettuna mainontana,
Mäkelä kuvailee.
- Markkinoinnin keinot ovat myös hyvin monipuoliset. Sosiaalista mediaa hyödynnetään paljon, ja mukana on myös
aivan uusia muotoja. Laaja kirjo hyvin erilaisia ideoita näkyy jo semifinalistien nimistä, Mäkelä vihjaisee.
Kilpailu on osa Piiri-verkoston toimintaa. Piiri-verkosto on avoin ja maksuton yhteistyö- ja kehittämisverkosto kuntien,
seutujen ja alueiden markkinointi- ja viestintäosaamisen vahvistamiseksi. Verkoston takana ovat kunta- ja
seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES
ry sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry. Piiri-verkoston yhteistyöyrityksiä ovat Helsingin Sanomat,
Otavamedia, Kuntalehti ja Kommuntorget.
Kilpailun voittava työ saa Kuntamarkkinoinnin Suomen mestarin tittelin. Tuomaristo jakaa kulta-, hopea- ja
pronssisijoille yltäneille kilpailutöille lisäksi kampanjanäkyvyyttä yhteistyöyritysten kautta. Tuomaristo voi lisäksi jakaa
kunniamainintoja.
Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun shortlista aakkosjärjestyksessä
Arktinen Hillakylä, Ranuan kunta
Asennemuutoksella asukkaita, Kyyjärven kunta
Autonvaihtoviikot -kampanja, Turun seudullinen joukkoliikenne
Elämäsi valinta -valinnanvapauskampanja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kesäreportterit Naantalissa, Naantalin Matkailu Oy
Lempäälän Idea, Lempäälän kunta
Mäntsälän kuntamarkkinointia, Mäntsälän Yrityskehitys Oy
Onnistujanaiset, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Porukka, Lahden kaupunki
Porvoo muuttaa tarinat tatuoinneiksi, Porvoon kaupunki
Pyhtäälisä, Pyhtään kunta
Siisti Iisalmi ja pyöräilyn ja kävelyn asennekasvatushanke, Iisalmen kaupunki
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Mäntsälä till semifinal - finskt mästerskap i kommunal marknadsföring
03.04.2017
Kommunförbundet informerar
3.4.2017
Får publiceras genast
FM i kommunal marknadsföring förnyas
Den kommunala och regionala marknadsföringen har fått ny fart och nya uttryck i och med de stora förändringarna på
kommunfältet, betoningen av livskraften och också Finlands 100-årsjubileum. I år tävlar 38 bidrag om finskt
mästerskap i kommunal marknadsföring och 12 av dem har tävlingsjuryn tagit ut till semifinal.
- Tävlingsbidragen är sinsemellan mycket olika men håller hög kvalitet. På kommunfältet föds nu fräscha idéer som kan
genomföras med yrkesskicklighet. Flera nya kommuner och samkommuner deltar i tävlingen, berättar juryns ordförande
Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör vid Kommunförbundet.
Målet för FM i kommunal marknadsföring är att höja marknadsförings- och kommunikationskompetensen inom den
kommunala sektorn genom att lyfta fram insiktsfull och resultatrik marknadsföring och kommunikation. Tävlingen
ordnades nu för tolfte gången. Priserna delas ut vid ett evenemang som ordnas av samarbetsnätverket för kommunal
marknadsföring Piiri den 17 maj i Kouvola.
Tävlingsbidrag skickades från hela landet, alltifrån skärgården till Lappland och kampanjerna gäller såväl turism,
näringsverksamhet, service och boende som personalsammanhållning och invånartrivsel.
- Långsiktigheten i marknadsföringen är ett positivt inslag och man är bra på att ta itu också med aktuella teman.
Marknadsföring ses som en gemensam verksamhet och ett samarbete, inte enbart som lösryckt köpt reklam, beskriver
Mäkelä.
- Marknadsföringsmetoderna är också mycket mångsidiga. Sociala medier utnyttjas i stor utsträckning och helt nya
former tillämpas. Redan av semifinalisternas namn framgår att det är fråga om en bred palett av mycket olika idéer,
avslöjar Mäkelä.
Tävlingen hör till nätverket Piiris verksamhet. Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk som
syftar till att stärka kommunernas och regionernas marknadsförings- och kommunikationskompetens. Bakom nätverket
ligger organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund,
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Samarbetsparter i
nätverket är Helsingin Sanomat, Otavamedia, Kuntalehti och Kommuntorget.
Det vinnande bidraget får titeln finsk mästare i kommunal marknadsföring. De bidrag som fått guld, silver och brons får
dessutom publicitet via samarbetsparterna. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden.

Mäntsälän Uutiset 5.4.2017 - Biovoimala Mäntsälään
05.04.2017
Mäntsälän Uutiset 5.4.2017:
5.4.2017 - 11.00
PAIKALLISET

Biovoima rauhoittelee Hirvihaaran asukkaita
Naapurit ovat epäileväisiä Hirvihaaraan suunnitteilla olevan biokaasulaitoksen ympäristöhaittojen vuoksi.
Kunta on vuokrannut Mäntsälän Biovoimalle maa-alueen Nivoksen Mattilan sähköaseman läheisyydestä.
Alueen asukkaat ovat näreissään, koska hanke sijoittuu alueelle, josta on tehty muutama vuosi sitten niin sanottu
piilopirtin rauniokartoitus.
Myös hulevesien pelätään päätyvän kosteaan ja lähdeperäiseen maahan.
Viime viikon maanantaina biokaasuyhtiön edustajat ja Hirvihaaran asukkaat kohtasivat kuulemistilaisuudessa.
Mäntsälän Biovoiman toimitusjohtaja Juha Virtanen rauhoittelee kohua.
– Raaka-aineena käytettävää kaupan ja teollisuuden biohajoavaa materiaalia jota tulee laitokselle noin 15 000 tonnia
vuodessa, mikä on viisi keräysautoa päivässä. Koko laitoksen toiminta tapahtuu suljetussa tilassa rakennuksen
sisätiloissa.
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Jäteautojen lastit puretaan sisätiloissa, jonka jälkeen erotetaan muovit ja metallit, jotka toimitetaan pois asianmukaiseen
kierrätykseen.
Jäljelle jäänyt aines murskataan ja hygienisoidaan, jonka jälkeen se johdatetaan kahteen pitkänomaiseen reaktoriin.
Prosessi reaktorin sisällä kestää kuukauden, jonka aikana bakteerit syövät mädättämällä biomassaa.
Tuloksena syntyy biokaasua, joka on noin 60-prosenttista metaania ja loput hiilidioksidia.
Biokaasu jalostetaan liikennekäyttöön ja maakaasuverkkoon syöttökelpoiseksi biometaaniksi nostamalla
metaanipitoisuus noin 98 prosentin luokkaan.
Jalostuksessa biokaasusta erottuva hiilidioksidi hyödynnetään tuottamalla siitä metanointilaitteistoilla korkealaatuista
biometaania.
Laitoksen lopputuotteina syntyvät lannoitetuotteet hyödynnetään alueen luomumaatilojen ruoantuotantoon.
– Koska maan tarvitsemat ravinteet eivät prosessin aikana häviä, ne pystytään kierrättämään takaisin pelloille.
Virtanen kertoo, että laitoksen rakennus on siisti eikä pihalla loju jätekasoja eikä romuja.
Biokaasulaitos saadaan täysin hajuttomaksi, kun kaikki raaka-aineiden käsittely tapahtuu sisätiloissa ja poistoilma
kulkee otsonoinnin lävitse.
Laitoksen suunnittelussa on alusta asti huolehdittu, ettei siitä aiheudu päästöjä lähiympäristöön.
Laitoksen lausuntokierros ja lupamenettely on parhaillaan käynnissä ja Virtasen mukaan rakentamaan pitäisi päästä
loppukesästä.
– Vuoden päästä rakentamisen aloittamisesta laitosta aletaan ajaa vaiheittain ylös ja 1,5 vuoden päästä laitos pitäisi
toimia täysillä.
Mäntsälän Biovoiman laitos tulee olemaan ensimmäinen hiilidioksidivapaa biokaasulaitos Suomessa.
Perustettu yhtiö saa työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) tukea hankkeeseen 3,7 miljoonaa euroa, mikä kattaa noin 35
prosenttia kustannuksista.
Mäntsälän Biovoima järjestää torstaina 6.4. kello 17.30 Mäntsälän kunnantalolla informaatiotilaisuuden alueen
asukkaille hankkeesta. Paikalla on Mäntsälän Biovoima Oy:n johto sekä teknologiatoimittaja BioGTS Oy:n edustaja.

Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen MYK:n hallitukseen
11.04.2017
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n yhtiökokous valitsi torstaina 6.4.2017 hallituksensa jäsenet. Uutena MYK:n hallituksessa
aloittaa Tokmanni Oy:n henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen. Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Tarmo Mikkola
(Eero Mikkola Transport), kunnanjohtaja Esko Kairesalo, maatalousyrittäjä/valtuutettu Marja-Leena Mäkipää, rehtori /
toimitusjohtaja Jouni Koski (Laurea Ammattikorkeakoulu) ja toimitusjohtaja Esa Muukka (Nivos).
Tokmannin talousjohtaja Sixten Hjort jää pois MYK:n hallitustyöskentelystä jäädessään eläkkeelle.

Interaktiivinen kartta MYK:n sivuille
20.04.2017
Olemme avanneet juuri kotisivuillemme uuden "Yritykset kartalla" sovelluksen. Interaktiivisen kartan avulla kävijä
pääsee tutkimaan Mäntsälän alueen yrityksiä. Ensimmäiset yritykset ovat nyt mukana ja lisää tulee ajan kanssa.
Interaktiivisen kartan kehitystyö alkoi jo vuoden 2016 puolella ja ensimmäinen versio on julkaistu tänään. Toteutuksen
ja perusidean on hoitanut ja hionut mäntsäläläiset yrittäjät Jussi Virta (Vispal Tmi) ja Teemu Lahjalahti (Niradu Tmi).
Kokeile sovellusta täällä:
http://www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto/tutustu-yrityksiin-karttahaulla

Perustava Oy Mäntsälään - Avoimet ovet perjantaina 5.5.2017
24.04.2017
Perustava on siirtänyt Etelä-Suomen toimipisteen tuotannon ja varastot viime viikolla Orimattilasta moottoritien varteen
Mäntsälään. Yritys juhlistaa muuttoa ja uuden toimipisteen avaamista sekä yrityksen 10-vuotisjuhlavuotta järjestämällä
yhdessä kumppaneidensa kanssa vapaamuotoisen AVOIMET OVET -päivän pe 5.5. klo 10-15. Osoite on Takamaantie 9
04600 MÄNTSÄLÄ.
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Samalla kiinteistöllä toimii myös mäntsäläläinen kuljetus- ja maarakennusalan yritys Marila Transport Oy. Paikan
päällä esitellään Perustavan ja sen kumppaneiden toimintaa ja kalustoa sekä annetaan vinkkejä ammatti- ja
omakotirakentajille perustamiseen liittyen.
Perustava Oy on vuonna 2007 perustettu Suomen suurin paikalla valettaviin betoniperustuksiin erikoistunut
rakennusalan yritys. Vuoden 2016 liikevaihto oli 17,4 milj. euroa. Yhteensä yritys työllistää suoraan noin 110 henkilöä.
Perustavan yrittäjille myönnettiin valtakunnallinen Nuori yrittäjä -palkinto vuonna 2011.

Onnea voittajille – lahjakortti Cinema Mäntsälään
25.04.2017
Mäntsälän kulutustottumustutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin viisi kappaletta 20 euron arvoisia lahjakortteja
Cinema Mäntsälään.
Onnekkaat voittajat olivat:
Mikko Nyman, Jannika Koivu, Pirjo Vainio, Kirsi Matilainen ja Arto Helminen. MYK onnittelee.
Tutkimuksen toteuttivat Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat Lauri Cederberg ja Riikka Järvi. Työtä ohjasi lehtori
Petri Oikkonen. Tutkimuksen tulokset valmistuvat toukokuun 2017 aikana.
Cinema Mäntsälä:
http://www.storyhill.fi/cinemamantsala

Kapuli - Mäntsälän rautatieasema viitoitettiin
08.05.2017
Kevyen liikenteen väylän viitoitus Mäntsälän rautatieasemalta Kapulin yritysalueelle on valmistunut. Mäntsälän kunnan
kuntatekniikka teki tilaukset. Kylttien suunnittelun, painatuksen ja asennukset hoiti Liikennetuotteet Mäntsälästä.
Kapulin viitoituksen lisäksi parennettiin myös viitoitusta keskustaan. MYK oli mukana suunnittelemassa kokonaisuutta.

Kulutustottomustutkimus valmistui - verkkokaupassa asioidaan ahkerasti
15.05.2017
Mäntsälän kuntalaisten kulutuskäyttäytymisessä ei ole tapahtunut huomattavia muutoksia kuudessa vuodessa
Mäntsälän kulutustottumustutkimus 2017 tulosten julkaisusta selviää, että mielipiteet ja tarpeet alueen
palveluista ja tarjonnasta ovat samankaltaisia, kuin vuoden 2011 tutkimuksessa. Tutkimuksen tekijöinä toimivat
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat Cederberg Lauri ja Järvi Riikka. Valmis tutkimus löytyy verkosta
tästä.
Tutkimus suoritettiin Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyönä. Toimeksiantajana toimi Mäntsälän
Yrityskehitys Oy. Tutkimuksen tulokset saatiin sähköisen kyselyn avulla, joka julkaistiin sosiaalisessa mediassa
Facebookin kahdessa eri Mäntsälä-ryhmässä maaliskuussa kolmen viikon ajan. Vastauksia saatiin yhteensä 198
kappaletta.
Tuloksista selvisi, että kuntalaisten toiveet ja kehitysideat koskevat samoja aiheita, kuten vuoden 2011 tutkimuksessa
selvisi. Esiin nousi jälleen keskustan alueen ilmeen uudistaminen, iltakahvilat sekä Prisma. Ylivoimaisesti suurin syy
Mäntsälän keskustassa asioimiseen oli päivittäistavarakaupassa asioiminen. Edelliseen tutkimukseen verrattuna nyt
asioidaan kaksi kertaa enemmän Mäntsälän alueen ulkopuolella ostoksilla käymisen vuoksi, esimerkiksi
kauppakeskuksissa. Mäntsälän alueella koetaan edelleen olevan puutteita tarjonnassa. Suosituimmat paikkakunnat
muualla asioimisessa olivat Lahti, Järvenpää sekä Hyvinkää. Helsinki ja Vantaa tulivat vasta näiden jälkeen.
Useimmiten asiointi tapahtui muun matkan yhteydessä, kuten työssäkäynnin tai vierailun ohessa.
Verkkokaupassa asioidaan ahkerasti
Tutkimuksessa otettiin huomioon uutena asiana verkkokaupassa asiointi. Lähes kaikki vastaajat kertoivat tehneensä
ostoksia verkossa ja verkkokaupassa asiointi oli lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Vastaajien mielestä
verkkokauppaostoksien noutopaikkoja on tällä hetkellä tarpeeksi Mäntsälän alueella. Aiheen ollessa uusi, ei sitä voitu
verrata edeltävään tutkimukseen. Nyt aiheesta on tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää tulevissa tutkimuksissa.
Tutkimuksen tuloksia analysoidessa huomattiin tulosten samankaltaisuus eikä muutoksia mielipiteissä ole juurikaan
tapahtunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Tulosten samankaltaisuus osoittaa, että tarvetta alueen kehittämiseen on,
keskustan ilme kaipaa uudistamista ja monipuolisempia palveluita.
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Uuden kuntaesitteen tuotanto alkoi - esitteen toteuttaa Media Dynamo Oy
16.05.2017
Mäntsälän Yrityskehitys aloittaa yhdessä Media Dynamo Oy:n kanssa uuden kuntaesitteen tuotannon. Teemme
uudenlaisen, interaktiivisen esitteen kunnastamme. Esite toteutetaan suomen- ja englanninkielillä. Esitettä käytetään
Mäntsälän kunnan markkinoinnissa. Sen pääkohderyhmä on uudet asukkaat, jotka saavat esitteen Mäntsälän
tervetulopaketin yhteydessä.
Yhteistyökumppaneillemme tarjotaan mahdollisuutta olla mukana esitteessä mainoksen muodossa. Esitettä on jaossa
toki kunnantalolla, kirjastossa ja se lähtee myös Mäntsälän Yrityskehityksen yritysasiakkaille sekä kirjeitse että
sähköisesti. Esitteestä toteutetaan sähköiset ja painetut versiot.

Burger King hakee lisää työntekijöitä Mäntsälään
19.05.2017
Mäntsälän Burger King etsii lisää kingejä tyyppejä jengiinsä. Työntekijähaku on avattu jälleen - työntekijähaun .
Tässä Burger King Suomi FB:ssa ilmoituksemme linkki .

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto Ilari Sundbergille
06.06.2017
Mäntsälän viljelijöitä palkittiin – Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto Ilari Sundbergille sekä erityismaininnat
Petri Kauppiselle ja Pekka Nummelalle
Mäntsäläläinen viljelijä Ilari Sundberg sai maanantaina Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon 2017
ennakkoluulottomasta ja monipuolisesta maatalouden ympäristönsuojelun kokeilu- ja tiedotustoiminnasta.
Ympäristöpalkinnon kunniamaininnan saivat mäntsäläläiset viljelijät Petri Kauppinen ja Pekka Nummela tiloillaan
toteuttamista ympäristönhoitotoimenpiteistä ja alan koetoimintaan osallistumisesta.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta halusi vuonna 2017 palkita yrityksen tai yhteisön, joka on edistänyt
toiminnassaan maatalouden vesien- ja ympäristönhoitoa. Kaikki kolme viljelijää ovat monin eri tavoin edistäneet omilla
tiloillaan ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä vesistöön.
Ympäristöpalkinnon saajan Paunin tila toimii esimerkkinä
Ilari Sundberg viljelee monipuolisesti ja on kehittänyt Maitoisissa sijaitsevaa Paunin tilaansa ympäristön huomioiden.
Hän on kohdentanut maatalouden vesiensuojelutoimia sinne, missä niistä on eniten hyötyä perustamalla esimerkiksi
Hirvihaaran joen eroosioherkille joenvarsille suojavyöhykkeitä. Sundberg kokeilee ennakkoluulottomasti uusia
viljelykasveja ja -menetelmiä ja jakaa auliisti kokemuksiaan muille viljelijöille. Hänen omatoiminen kokeilu- ja
kehitysintonsa ovat tuottaneet tulosta myös maan tuottokyvyn parantamisessa. Sundberg onkin yhdistänyt ansiokkaasti
vesien- ja ympäristönhoidon tehostamisen tuottavuuden parantamiseen. Vesienhoitotoimenpiteiden lisäksi hän on
panostanut luonnon monimuotoisuuteen.
Kunniamaininnan saajat kehittävät aktiivisesti ympäristönhoitoa tiloillaan
Petri Kauppinen (Norrkullan kartano) ja Pekka Nummela (Uusmarjalan tila) ovat toteuttaneet tiloillaan useita eri
ympäristönhoitotoimenpiteitä yhdistäen tehokkaan maataloustuotannon ja vesien- ja ympäristöhoidon. He ovat
aktiivisia osallistumaan maatalouden ympäristöhankkeisiin tuottaen ja jakaen tietoa maatalouden ympäristötoimista,
kuten kerääjäkasvien viljelystä. Kauppinen ja Nummela panostavat maan tuottokyvyn nostoon mm. monipuolisella
viljelykierrolla, hyvällä maan vesitaloudella ja jankkuroimalla. Näillä toimilla Kauppinen ja Nummela ovat vähentäneet
peltoviljelyn kuormitusta Mäntsälänjokeen.
Ympäristöpalkinto kannustaa ympäristösuojeluun
Ympäristöpalkinnolla Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta haluaa kannustaa eri tahoja ympäristön kannalta
esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Palkinnon teema oli tänä vuonna maatalouden vesien- ja
ympäristönhoitotoimenpiteiden edistäminen. Ehdotuksia palkinnon saajasta ympäristölautakunta sai neljä.
Palkintoraatina toimi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä, jonka ehdotuksesta lopullisen päätöksen
teki ympäristölautakunta.
Aiemmin Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon ovat saaneet Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry, Mäntsälän
kunnan päiväkoti Amanda ja keravalainen suutari- ja second hand -liike Kenkäkingi. Kunniamaininnan ovat aiemmin
saaneet Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura sekä mäntsäläläinen Nivos Oy.
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ESS: Putin mainitsi puheessaan Mäntsälään rakennetun Yandex-datakeskuksen
28.07.2017
Etelä-Suomen Sanomat/Sisko Ojajärvi 27.7.2017:
"Tiedotustilaisuuden alussa kummatkin presidentit kertoivat kahdenkeskisten keskustelujen tuloksista, tasavallan
presidentti Sauli Niinistö ensin ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Niinistön puheen jälkeen.
Putin otti esille muun muassa sen, että kahdenvälinen kauppa on hyvässä kasvussa. Tänä vuonna viiden ensimmäisen
kuukauden aikana Suomen ja Venäjän välinen kauppavaihto kasvoi lähes 51 prosenttia.
- Yhteinen tehtävämme on pitää huolta, että tämä kehitys jatkuu, korosti Putin.
Hän korosti niin ikään sijoitusyhteistyön sujuvan hyvin. Viime vuonna venäläisten suorien sijoitusten määrä Suomeen
oli lähes kolme miljardia dollaria, kun suomalaisia sijoituksia virtasi Venäjälle lähes neljä miljardia dollaria.
Esimerkkinä venäläisten sijoitustoiminnasta Suomeen Putin mainitsi venäläisen hakukoneyhtiö Yandexin, joka rakensi
datakeskuksen Mäntsälään vuonna 2013."
Sisko Ojajärvi
sisko.ojajarvi@mediataloesa.fi.

Mäntsälässä toimiva Perustava Oy ostaa suunnittelutoimisto URC:n
liiketoiminnan
01.09.2017
Mäntsälässä toimiva Perustava Oy ostaa suunnittelutoimisto URC:n liiketoiminnan
- Vahva kumppanuus saa luontevan jatkon:
Suomen suurin paikalla valettavia betoniperustuksia urakoiva Perustava Oy ostaa Espoossa, Joensuussa sekä Seinäjoella
toimivan suunnittelutoimisto Uudenmaan-Rakennus-Center Oy, URC:n perustus- ja päärakennesuunnittelun
liiketoiminnan. URC:n työntekijät siirtyvät aiempi omistaja-yrittäjä Antti Niinikoski mukaan lukien Perustava Oy:n
palvelukseen 1.9.2017 alkaen.
- URC:n ja Perustavan välinen yhteistyö on ollut erittäin tiivistä jo lähes kahdeksan vuoden ajan.
Kustannusoptimoidusta, tuotantomenetelmät ja rakentamisolosuhteet huomioivasta perustusten rakennesuunnittelusta
on kehittynyt vuosien saatossa yhä tärkeämpi osa itse perustustoimitusta, joten tämä voidaan ajatella luonnollisena
jatkumona jo tehdylle kehitystyölle. Palvelemme jatkossa asiakkaitamme yhdessä entistäkin kokonaisvaltaisemmin ja
paremmin. Asiakas siinä voittaa eniten kun suunnittelu on kytketty urakointiin, toteaa Perustava Oy:n toimitusjohtaja
Markku Nenonen.
- Erityisesti pientalorakentamisen toimialalla johtavien suunnittelu- ja toteutusorganisaatioiden aito yhdistyminen on
valtava voimavara ja antaa meille mahdollisuudet keskittyä suunnitteluprosessien kehittämiseen ja laadukkaiden
rakennesuunnitelmien tuottamiseen kaikille rakentaville asiakkaille. Perustavan vahva brandi ja kymmenen vuoden
kasvutarina ovat vakuuttaneet tuhannet asiakkaat ja myös meidät, sanoo 20 vuotta rakennesuunnittelijana toiminut Antti
Niinikoski, joka aloittaa nyt Perustava Oy:n suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaavana teknisenä johtajana.
Perustava Oy:n toiminta on valtakunnallista. Yhtiön liikevaihto vuoden 2016 lopussa päättyneellä tilikaudella oli 17,4
miljoona euroa ja kuluvana vuonnakin kasvu on ollut yli 40 % luokkaa. Yhtiön palveluksessa työskentelee tällä hetkellä
121 henkilöä, joista kymmenkunta suunnittelijoina.
Perustava Oy toimii Mäntsälässä Veturin yritysalueella.
Lähde: Perustava Oy:n lehdistötiedote.

Työttömien määrä vähentynyt Mäntsälässä merkittävästi
12.10.2017
Mäntsälässä työttömien määrä on pudonnut vuoden takaisesta 135 henkilöllä.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä on pienentynyt 55 henkilöllä vuoden takaisesta.
Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 650. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta työttömien määrä
on pienentynyt 135 henkilöllä. Elokuun lopun työttömyysaste oli 6,4 %. Heinäkuussa Mäntsälän työttömyysaste oli
7,7%. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli elokuun lopussa 9,9%.
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Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli elokuun lopussa 69. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 118.
Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä on myös pienentynyt. Elokuun lopussa heitä oli työttömänä 289 ja vuotta aiemmin
314. Pitkäaikaistyöttömien määrä on myös vähentynyt merkittävästi vuoden takaisesta. Elokuun lopussa heitä oli 237,
kuukausi aiemmin 251 ja vuotta aiemmin 292. Avoimia työpaikkojen määrä oli nyt 95 kpl, kun kuukautta aiemmin niitä
oli 79.
Uusia yrityksiä perustettiin syyskuun loppuun mennessä Mäntsälään 80 kpl.
31.08.2017 tilanne, suluissa heinäkuu
- Työttömyysaste 31.8.2017. 6,4% (7,7 %)
- Alle 25- vuotiaat, 69 kpl (87 kpl)
- Yli 50 – vuotiaat, 289 kpl (327 kpl)
- Pitkäaikaistyöttömät, 237 kpl (251 kpl)
- Avoimet työpaikat, 95 kpl (79 kpl)
Työvoima 31.12.2016, 10 113 kpl ( 10 105 kpl 31.12.2015)
(Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Uudenmaan työttömyysaste 31.8.2017 oli 9,9 %

Mäntsälä esitteet ilmestyivät paperisina ja interaktiivisina
23.10.2017
Uusi Mäntsälä esite ilmestyi. Se kertoo perhe Jokisen ja Walker familyn Mäntsälään muuton tarinan. Sähköinen eli
interaktiivinen esite näistä linkeistä:
http://www.iesite.fi/mantsalanyrityskehitys/
http://www.iesite.fi/mantsalanyrityskehitys_eng/

Mäntsälä is part of the Mustijoki River Valley -cycling route. Experience the
nature's beauty in Finland and its calming effect.
13.11.2017
Are you a passionate cyclist, an outdoors person, an enthusiastic experimenter or adventurer who is interested in the
nature and culture of Finland?
Mustijoki River Valley –cycling route offers you a peek to a Finnish countryside landscape and it’s only a stone throw
away from Helsinki, the capital of Finland. Along the trip, you can enjoy the yield offered by several lakes, rivers and
rural landscape, swimming, picking berries or even fishing. You will sleep on marked campfires, enjoying the silence of
the nights. This easy route starts from Hyvinkää, goes through Mäntsälä and ends up in Porvoo, and it suits most ones.
Come to Mustijoki River Valley and experience Finland’s secret power, the nature’s healing, and a stress reducing effect.
Please, click the link for more information.
https://www.outdooractive.com/mobile/en/bicycle-ride/finnish-archipelago/cycling-in-mustijoki-river-valley-fromhyvinkaeae-to-porvoo/19346119/

Väliraportti MYK:n Facebook-sivuista julkistettiin
14.11.2017
Laurean Ammattikorkeakoulun opiskelijat Reetta Salonen ja Essi Liuska ovat saaneet väliraportin valmiiksi MYK:n
Facebook-sivuista. Kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille vastaajille.
MYK:n sivujen seuraajia on nyt 706 ja tykkääjiä 716. Seuraajista naisia on 63 prosenttia ja miehiä 47. Asteikolla 1-5
yleisarvosanaksi muodostui 4,11.
Parannusehdotuksia sivustolle annettiin seuraavasti:

250

•

jutut ovat pääasiassa isoihin yrityksiin liittyviä. Laajempi katsanto.

•

kilpailuja

•

laadukkaammat kuvat

•

monipuolisempi sisältö

•

myös pienistä yrityksistä juttuja

•

enemmän yrittäjille suunnattuja arvoa antavia julkaisuja.

MYK yrittää pitää kehitysideat mielessä. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä ottaisimme mielellämme enemmän juttuja
julkaistaviksi. Artikkelit ja uuutisvinkit ovat kovasti tervetulleita.
Kerromme tuloksista lisää, kun Essi Liuskan ja Reetta Salosen opinnäytetyö valmistuu kokonaisuudessaan. Työtä ohjaa
Laurea ammattikorkeakoulun lehtori Petri Oikkonen.

The managing director of the local Rekola Oy Trolley Systems, Petri Rekola has
been appointed as the member of ISSA’s
16.11.2017
The managing director of the local Rekola Oy Trolley Systems, Petri Rekola has been appointed as the member
of ISSA’s (the worldwide cleaning association) European Council.

The managing director of the local Rekola Oy Trolley Systems, Petri Rekola has
been appointed as the member of ISSA’s
16.11.2017
The managing director of the local Rekola Oy Trolley Systems, Petri Rekola has been appointed as the member
of ISSA’s (the worldwide cleaning association) European Council.

Kiekanat - mäntsäläläinen käsityöyritys
07.12.2017
Kun kierrätys kohtasi kanat, syntyi Kiekanat, mäntsäläläinen käsityöyritys.
Kiekanat ja heidän iloinen emäntänsä Sari Ruusunen-Jussila tulivat vieraaksemme. Maaliskuun alusta toiminut
Kiekanat valmistaa käsityönä kierrätyskankaista tuotteita sisustukseen, hemmotteluun ja hyvinvointiin. Entinen
kukkakauppias on aina ollut innostunut käsitöistä ja Kiekana tuotteiden synnyttyä hän teki lokakuussa päätöksen ryhtyä
käsityöyrittäjäksi.
Kiekanat on kasvanut jo varsin kattavaksi tuoteperheeksi. Sain tavata Kiekanoja muun muassa joulusukkina,
herkkupiiloina, Suomi100 jyvätyynynä, käsilaukkuna, löylykanana, joulukalenterina ja avaimenperinä. Saamani
avaimenperä adoptoitiiin taistelun kera lasten leikkeihin. Kiekanat-tuoteperhe tulee laajentumaan miehisemmillä
tuotteilla. Suunnitteilla on esimerkiksi tölkkikana, joka pitää isännän saunaoluen viileämpänä.
Ekologiset arvot ovat aina olleet Sarille tärkeitä, ja hänet tunnettiinkin kukkakaupassaan siitä, että jos hän lähti viemään
roskia, tuliaisina tuli vielä isompi kasa hyötykäyttöön suunniteltuja aarteita. Tuotesuunnittelussa Sarille on tärkeää
käyttää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia materiaaleja. Jopa hokkarien nauhat ja sähköjohdot ovat saaneet
uuden ja ehomman elämän Sarin käsissä. Vaikka materiaalikulut saattavat välillä olla edullisemmat, aikaa menee
materiaalien huoltoon ja käsittelyyn.
Käsityöyrittäjäksi siirtyminen oli luonnollinen valinta jo useampaa yritystoimintaa luotsanneelle Sarille. Jokainen ala
omaa kuitenkin omat erityispiirteensä ja Sari sanoi saaneensa paljon apua ja vinkkejä omilta tukihenkilöiltä, joille
käsityöala on tutumpi. Kumppanuus onkin yksi nykypäivän tärkeimmistä edellytyksistä menestyvälle yrittäjyydelle.
Seuraavana luonnollisena askeleena Sari näkee liittymisen aktiivisesti toimiviin Mäntsälän Yrittäjänaisiin.
Kaiken automatisaation ja digitalisaation keskellä ihmiset arvostavat käsityöyrittäjyyttä ja kiertotaloudellisia käsitöitä.
Opetellaan ja opetetaan taitoja eteenpäin, koska käsityöläistaitoja uhkaavat kadot, eli tartutaan kaikki kanasia heltoista.

MYK julkaisi turkinkieliset kotisivut
13.12.2017
MYK on julkaissut tänään myös turkinkielisen perussivuston kotisivuillaan. Tekstistä vastasi mäntsäläläinen opiskelija
Fadime Gökcil.
https://www.yrityskehitys.net/turkce
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Yritysfilmi Mäntsälästä
04.01.2018
Uusi yritysfilmi Mäntsälästä – Mäntsälässä toimii
Filmi kertoo kolmen yrityksen kokemuksista Mäntsälästä. Yritykset ovat Perustava, Vireus ja Panimo Kiiski.
Filmistä on kaksi versiota: lyhyt ja pitkä. Nyt valmistunut on lyhyt ja tiivis versio. Filmin on tuottanut Mäntsälän
Yrityskehitys, joka painottaa koko kuntakonsernin roolin tärkeyttä yritysten tyytyväisyydessä. Filmin kuvauksista ja
teknisistä toteutuksista on vastannut mäntsäläläinen Heikki Nuutinen Design.
Näet tästä linkistä:https://youtu.be/ly0TQw85UaM

Mäntsälä on Suomen suurin tavarankuljetuskunta
11.01.2018
Mäntsälän Uutiset 10.1.2018:
Vilkkaan Nelostien varrella sijaitseva Mäntsälä on Suomen suurin kunta tieliikenteen tavarankuljetussuoritteessa,
ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tekemästä selvityksestä.
Kilometrejä kertyy Mäntsälässä vuodessa yhteensä lähes 350 miljoonaa.
Eniten mäntsäläläisrekkojen kyydissä on metsä- ja rakennusteollisuuden kuljetuksia. Seuraavaksi eniten tilaa vievät
muut kuljetukset sekä elintarvikkeet.
Mäntsälän jälkeen suurimmat tavarankuljettajat ovat Kouvola, Hämeenlinna, Heinola ja Lappeenranta.
Kuljetusten arvoa mittaavalla euroa per kilometri -mittarilla Mäntsälä on toisena.
Ykkösenä on Hämeenlinna vain niukasti. Seuraavina ovat Heinola, Viitasaari ja Helsinki.
EK:n raportin tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millainen rooli tieverkolla on elinkeinoelämän
toimitusketjuissa ja miten eri toimialojen tavaravirrat jakautuvat tieverkolle.
Analyysin pohjana on käytetty Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastoa vuodelta 2015.
Tilasto perustuu kyselyyn, joka osoitetaan vuosittain 10 000 kuorma-auton haltijalle, joilta pyydetään tietoja kuormaauton käytöstä.
Suomen halki Helsingistä Utsjoelle kulkeva nelostie on erittäin tärkeässä asemassa.
Nelostie on Suomen selkäranka, jota pitkin tapahtuvat kaupan kuljetukset etelästä pohjoiseen ja monien toimialojen
tuotekuljetukset pohjoisesta etelän väestökeskittymiin tai satamiin.
Etelässä Porvoosta Mäntsälään kulkeva kantatie 55 on myös vilkas kuljetusväylä.
Kuljetusten intensiivisyyttä arvioitiin siten, että tien pituus on eliminoitu.
Kuljetusintensiivisyyttä on arvioitu mittarilla tonnikilometriä tiekilometriä kohden, jolloin seiskatie nousi ykköseksi.

Onninen avasi Express -myymälän Mäntsälän Linnalaan
24.01.2018
”Haluamme olla läsnä asiakkaidemme arjessa ja palvella heitä lähellä, siellä missä he liikkuvat. Teemme asioinnin
mahdollisimman helpoksi. Mäntsälän myymälä on 15.Expressimme Uudellamaalla”, Onninen Express -myymälöiden
johtaja Kimmo Huttunen sanoo.
Mäntsälän Onninen Express -myymälä sijaitsee Lahden moottoritien varrella, joten sinne on helppo tulla käymään.
Myymälän asiakaspalvelusta vastaa neljä ammattilaista, sen tuotevalikoimassa on noin 6 000 LVI-, sähkö- ja
kylmäurakoitsijoiden päivittäin tarvitsemaa tuotetta ja tilaa myymälässä on 550 neliömetriä.
Tervetuloa tutustumaan!
Lähde: Kesko ja Onninen tiedote.
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Kaikkien mäntsäläläisten yrittäjien aamukahvit - teemana bussiliikenne
06.02.2018
Hyvät Yrittäjät
Bussiliikenne puhuttaa
Mäntsälän Yrityskehitys – MYK aloittaa kaikille yrittäjille tarkoitetut teemalliset aamukahvit.
Ensimmäisen tilaisuuden teemana on Mäntsälän bussiliikenne.
Aiheesta alustaa Mäntsälän kunnan bussiekspertti, hallintojohtaja Esa Siikaluoma ja Mäntsälän Matkahuollon
rahtiasioita valottaa yrittäjä Velkku Majanen.
Tervetuloa aamukahville ja osallistumaan torstaina 1. maaliskuuta kello 8.30. Paikkana on MYK eli Nivos Energia
talo osoitteessa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä ja kokoushuoneena Synergia.
Ilmoittaudu heti, sillä mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittanutta. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Jäsenkorjaamo Tasapainopaja muutti avariin tiloihin
13.02.2018
Jäsenkorjaamo Tasapainopaja muutti uusiin avariin liiketiloihin vuodenvaihteessa. Tämä 7 vuotta helmikuussa täyttänyt
yritys löysi pitkään etsimänsä isommat liiketilat ns. Valtakulman talosta, poliisin entisistä tiloista. Uudet tilat sijaitsevat
talon toisessa kerroksessa, johon pääsee myös hissillä vaikka suoraan autohallista.
Jäsenkorjaamo tarjoaa asiakkailleen Kalevalaista jäsenkorjaushoitoa sekä perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitoja.
Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitoihin kuuluu mm. akupunktio, tulineula, moksa ja kuivakuppaus.Molemmat
hoitomuodot ovat holistisia hoitomuotoja eli hoidoissa katsotaan ihmistä kokonaisvaltaisesti.
Lisätietoja www.tasapainopaja.fi
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Työttömien määrä vähenee Mäntsälässä
21.02.2018
Mäntsälässä työttömien määrä on vähentynyt 24,2 % vuoden takaisesta
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on pudonnut vuoden takaisesta peräti 30,3 % ja pitkäaikaistyöttömien
määrä on pudonnut huikeat 35,9 %.
Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 628 ja viime vuoden vastaavasta ajankohdasta työttömien
määrä on pienentynyt 24,2 %. Tammikuun lopussa työttömyysaste oli 6,2 % kun vuotta aiemmin Mäntsälän
työttömyysaste oli 8,2 %. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli tammikuunlopussa 9,3 %.
Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli tammikuun lopussa 69 ja vähennystä on tullut peräti 30,3 %
vuoden takaisesta. Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä on pienentynyt 17,3 % vuotta aiemmasta. Tammikuun lopussa
heitä oli työttömänä 286. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 35,9 % vuodessa. Tammikuun lopussa heitä oli
195. Avoimia työpaikkojen määrä oli nyt 94 kpl, kun vuotta aiemmin niitä oli vain 31.
Uusia yrityksiä perustettiin tammikuun loppuun mennessä Mäntsälään 15 kpl.
31.01.2018 tilanne, suluissa joulukuu
•

Työttömyysaste 31.01.2018. 6,2 % (6,5 %)

•

Alle 25- vuotiaat, 69 kpl (77 kpl)

•

Yli 50 – vuotiaat, 286 kpl (294 kpl)

•

Pitkäaikaistyöttömät, 195 kpl (203 kpl)

•

Avoimet työpaikat, 94 kpl (71 kpl)

•

Työvoima 31.12.2016, 10 113 kpl ( 10 105 kpl 31.12.2015)

( Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Uudenmaan työttömyysaste 31.01.2018 oli 9,3 %

Mikael Pentikäinen kävi Mäntsälässä puhumassa yrittäjyydestä
01.03.2018
Mikael Pentikäinen puhui MYK:n tiloissa Mäntsälässä
Mäntsälän Elinkeinoasioidenneuvottelukunnan puheenjohtaja Tuija Kivioja oli saanut kutsuttua Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen Mäntsälään. Torstai-iltana kuultiin Sepäntiellä MYK:n tiloissa täsmällistä tekstiä
yrittäjyydestä ja osuvia kommentteja Mäntsälästä.
Pentikäinen esitteli kymmenen kohdan listan – mikä vetää yrittäjää kuntaan:
1. Kotiseuturakkaus ja halu antaa takaisin
2. Kuntajohdon kiinnostus yrityksiä kohtaan
3. Päättäjien keskinäinen luottamus
4. Ihmisten asenne ja osaaminen
5. Annetaan tilaa yrittäjyydelle
6. Hyvä ”pöhinä” ja asioiden sujuvuus
7. Viisas hankinta-asioiden hoitaminen
8. Palvelut, terve talous ja verotus
9. Erikoistuminen ja erilaisuuden sieto
10. Yrittäjäpäättäjät hallinnossa.
Listasta syntyi ansiokasta keskustelua elinkeinoasioidenneuvottelukunnassa.
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Mitä yrittäjät voivat tehdä kunnan hyväksi
Yhä enemmän tulisi miettiä mitä yrittäjät voisivat tehdä kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Yrittäjiä pitäisi valjastaa yhä
enemmän suorittamaan palveluja. Yrittäjissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Yksityinen yrittäjä voi hoitaa
monia asioita ja varsinkin kunnan asiakkuus yrityksen alkuvaiheessa saattaa olla referenssien takia tärkeää, painotti
Pentikäinen.
Mikael Pentikäinen totesi myös, että ihmiset ovat yhä enemmän välillä yrittäjän roolissa ja välillä taas palkansaajina.
Yrittäjyyden ymmärtäminen poliittisella kentällä on tärkeää. Siksi on hyväksi, että kaikissa puolueissa on myös
yrittäjien edustajia.
Mäntsälällä hyvä maine – kansainvälisyys ainutlaatuista
Yrittäjäpiireissä Mäntsälällä on hyvä maine. Vuorovaikutus yrittäjien ja kuntapäättäjien kanssa toimii. Kansainvälisten
yritysten houkutteleminen Suomeen on ainutlaatuista teillä! Ainoastaan suurten kaupunkien strategioissa asiasta on
mainittu. Keskisuurissa ja pienissä kunnissa asiaan en ole aiemmin törmännyt, totesi Pentikäinen.

Lasten Yrittäjäkirja - Onni ja Sofia perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon
20.04.2018
Oululainen lastenkirjakustantamo N-Y-T NYT Oy julkaisi huhtikuun puolessa välissä yhteistyössä Mäntsälän
Yrityskehityksen kanssa Lasten Yrittäjäkirjan – Onni ja Sofia perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon. Lapsille ja
heidän vanhemmilleen sekä lähipiirilleen suunnattu Lasten Yrittäjäkirja kertoo yrityksen perustamisesta tarinan
muodossa ja lapsen näkökulmasta.
Kirjan tapahtumapaikkana on Mäntsälä. Kirjan on kirjoittanut MYK:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Kirjan havainnollisen kuvituksen on tehnyt Jelena Simisic. Kirjan taittaja Henna Raitala on taittanut muun muassa
Reunalla-teoksen, joka oli TietoFinlandia ehdokkaana 2017.
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Mäntsälä ja MYK – Mäntsälän Yrityskehitys saivat hyvän todistuksen Suomen
Yrittäjiltä
24.05.2018
Mäntsälä ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy menestyi erittäin hyvin Uudellamaalla ja myös valtakunnallisesti Suomen
Yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018 - tutkimuksessa. Valtakunnallisesti Mäntsälä oli kahdessa osiossa
kymmenen parhaan joukossa. Viestintä ja tiedottaminen saivat sijaluvun 10 ja kunnan elinkeinotoimen, elinkeino- tai
kehitysyhtiön tai vastaavan toiminta osiossa Mäntsälä oli Suomessa kahdeksas.
Mäntsälässä vastanneita oli Uudellamaalla lähes eniten 34 kpl, esimerkiksi Hyvinkäällä 19 kpl.
Hyvinkää oli Uudellamaalla niukasti ykkönen ja Mäntsälä kakkonen elinkeinopolitiikan kokonaisarvioinnissa. Viestintä
ja tiedottaminen sekä elinkeino- tai kehitysyhtiön tai vastaavan toiminta osiossa Mäntsälä oli Uudellamaalla paras,
samoin Kuntapalveluissa ja infrastruktuurissa. Koulutus ja osaaminen arvioissa Mäntsälä kipusi Uudellamaalla
kolmanneksi Keravan ja Hyvinkää jälkeen. Mäntsälän arvosanoja laski kunnan hankintapolitiikka, jossa Mäntsälä sai
arvosanan 6,45 ja oli Uudellamaalla seitsemäs edustaen maakunnan keskikastia.

MYK ryhmitteli filminsä Oskareihin, Venloihin, Realityyn ja Mykistäviin
30.07.2018
Mäntsälän Yrityskehitys on ryhmitellyt tuottamansa Mäntsälä –aiheiset filminsä uuteen uskoon. Valikoiman laajuuden
vuoksi luotiin uudet esityslistat
•

Huomasimme oikean videon etsimisen olevan jo aika vaikeaa, kun olemme tuottaneet niitä viime vuosina
rutkasti, toteaa Mäntsälän Yrityskehityksen – MYK:n markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Nyt
kotisivuillamme vierailijan on toivoaksemme helpompi löytää haluamansa katselukohde vaikka pelaammekin
leikkisillä nimillä. Uusi ryhmitys on tehty myös ulkomaankielisille sivuille.

Näin MYK kertoo valikoimistaan:
•

Oskarit ovat sinulle jos et vielä tunne Mäntsälää tai olet suuryrityksen tai kansainvälisen yrityksen edustaja.

•

Venloista löydät esimerkkejä paikallisten yritysten yhteistyöstä ja heidän kokemuksiaan.

•

Mykistävä kertoo Mäntsälän Yrityskehityksen toiminnasta ja kuinka voimme auttaa juuri sinua.

•

Reality:n kautta paikalliset yrittäjät kertovat toiminnastaan.

•

Koulutusmahdollisuuksia ja matkailu- ja musiikkivinkkejä löydät hassun hauskasti Piilokameran esittämänä.

•

Arkisto.

Vierailija voi myös etsiä haluamaasi tietoa valmiiden tagien avulla.

Mäntsälässä on vesistöjä - katso filmi
07.08.2018
Mäntsälässä on yllättävän paljon järviä, joissa voi vaikka meloa. Katso filmi ja ylläty:
https://www.youtube.com/watch?v=eYUsn4h7cK8

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n yrityskartta kattaa nyt lähes kaikki
mäntsäläläiset yritykset
15.08.2018
Mäntsälän Yrityskehityksen (MYK) isännöimästä yrityskartasta löytyy nyt kaikki yritykset, jotka ovat ilmoittaneet
käyntiosoitteensa MYKin yrityshakemistoon. MYK on jo vuosien ajan rakentanut ja ylläpitänyt helppokäyttöistä
hakemistoa, jonka palveluominaisuutta lisättiin nyt interaktiivisen kartan avulla.
Uudistus tekee yrityskartasta kattavan, intuitiivisen ja modernin tavan tutustua mäntsäläläisiin yrityksiin. MYKin
karttaa käyttämällä kuka tahansa pääsee tarkastelemaan mäntsäläläisten yritysten sijainteja, perustietoja ja joidenkin
yrityksen kohdalla laajemman esittelyn. Yritykset ovat voineet halutessaan lisätä kartalle perustietojen lisäksi myös
muun muassa videon, logon, pidemmän kuvauksen ja vaikka Facebook-sivujensa uusimmat päivitykset.
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Uudistukseen sisältyy myös kätevä hakutoiminto. Kirjoittaessasi karttasovelluksen hakukenttään
esimerkiksi ”kampaamo”, niin näet nopeasti, onko lähelläsi kampaamoja.
Jos haluat että yrityksenne näkyisi kartalla, tulee yrityksen perustiedoissa olla näkyvissä käyntiosoite. Mikäli tätä
osoitetta ei yrityksesi kohdalla ole, voit pyytää Mäntsälän Yrityskehityksen edustajaa (yhteystiedot tiedotteen lopussa)
lisäämään yrityksenne käyntiosoitteen MYKin yrityshakemistoon. Pian tämän jälkeen se myös ilmestyy kartalle.
Jos haluat että yrityksenne kohdalle lisätään multimediamateriaalia, esimerkiksi yrityksenne tarkempi kuvaus, video,
logo tai Facebook-sivun päivitykset, niin voit ottaa yhteyttä osoitteeseen jussi.virta@vispal.fi
Lisämateriaalin avulla kohdallanne näkyvä esittely saa lisää ulottuvuutta ja jää paremmin mieleen.
Multimediamateriaalin lisäysmaksu on 50 € ja sen laskuttaa Vispal.
Karttaa voi käydä katselemassa osoitteessa: https://www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto/tutustu-yrityksiinkarttahaulla

Uusi video Mäntsälän Kapulista
12.09.2018
Tmän uuden videon on kuvannut, editoinut ja ohjannut Mäntsälän kunnan vs.maankäyttöinsinööri Tommi Henriksson:
https://youtu.be/nb6wk7Tvoe0

Tehokurssi yritystoiminnasta Mäntsälässä
18.09.2018
Minustako yrittäjä?
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää yhden illan tehokurssin yritystoiminnan
aloittamista suunnitteleville:
torstaina 4. lokakuuta 2018 kello 17.30-20.00.
Paikkana on Mäntsälän Yrityskehityksen MYK:n toimitilat osoitteessa Sepäntie 3, Mäntsälä
Aiheina ovat yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta, yritysmuodot, verotus, viranomaisyhteydet,
vakuutukset, rahoitus, starttiraha sekä yrittäjän työvoimapalvelut. Pääluennoitsijoina puhuvat Harri Kari MYK:stä ja
Jarmo Hartikainen Työvoimahallinnosta.
Tilaisuus on maksuton.

Apposen rakennustyöt etenevät Mäntsälässä
21.09.2018
Apposen vanhan kenkätehtaan rakennustyöt menevät normaalisti eteenpäin, kertoo vastaava mestari Veikko Luode.
Vanhaa kenkätehdasta muutetaan asuinnoksi. Nyt ovat menossa sisustustyöt, jotka ovat edenneet ripeästi. Pian
aloitetaan ulkorappaus. Myös vanhan puuosan purku alkaa piakkoin ja sen tilalle rakennetaan vastaava uusi
Museoviraston määräysten mukaan, jatkaa Luode.
Apposen loft asunnoista kaikki 71 ovat yksiöitä. Ne tulevat myyntiin keväällä 2019. Kiinteistö sijaitsee Mäntsälän
keskustassa joen Mäntsälän joen rannalla ja ikkunoista avautuu näkymä kirkonmäelle.

Mäntsälän Yrityskehitys – MYK mukana Expo Real sijoittaja- ja
kiinteistömessuilla Münchenissä
26.09.2018
Mäntsälän Yrityskehitys osallistuu yhdessä muiden Kuumakuntien kanssa Expo Real messuille Münchenissä 8.-10.
lokakuuta 2018. Mäntsälä on ollut kerran aiemmin messuilla vuonna 2013. Silloin Mäntsälää markkinoi Jyrki Teeriaho
kuten nytkin lokakuussa. Kuuma kunnat ovat Helsinki, Finnland osastolla, jossa Kuuma kuntien lisäksi ovat myös
Tampere ja Turku. Kuuma on messuilla esillä Helsinki Ring of Industry teemalla. Mesusosaston avaa Helsingin
kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.
•

Aiemman kokemuksen perusteella saksalaiset sijoittajat ovat kiinnostuneet isoista kohteista.
Pyrin tuomaan esille Mäntsälän Kapulin yritysaluetta, jossa meillä on hyviä kansainvälisesti
tunnettuja yrityksiä kuten Tokmanni, Yandex, ja Recticel . Mäntsälässä toimii myös maailman
suurin juomatölkkien valmistaja Ball, kertoo markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
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•

Mäntsälä on myös monella tapaa risteys. Perinteisen liikenteen lisäksi olemme myös tietoliikenneverkkojen ja
sähköverkkojen risteys. Tämä on huomattu tietoliikenne ja energiaintensiivisissä yrityksissä hyvin.

Expo real –messuilla on hieman yli 2000 näytteilleasettajaa ja sinne odotetaan 42 000 ammattilaiskävijää.
Mäntsälän Yrityskehitys Oy hoitaa kokonaisvaltaisesti yritysten sijoittumispalveluita Mäntsälässä. Keskeistä on auttaa
yrityksiä kaikissa asioissa mitä Mäntsälään sijoittunut yritys tarvitsee ja sitä kautta juurruttaa yritys paikkakunnalle.

Recticel valitsi Mäntsälän
15.10.2018

Recticel Insulation laajenee Suomeen – liiketoiminnan tavoitteet laajemmin
Skandinaviassa ja Baltiassa.
Belgialainen eristemateriaalien valmistaja Recticel Insulation laajentaa toimintaansa Suomeen. Tuotantopaikakseen
yhtiö valitsi Mäntsälän. Yritys pyrkii olemaan paikallinen toimija sekä Suomessa että laajemmin Skandinavian ja
Baltian alueella.
Recticel Insulation valmistaa polyuretaani (PIR) eristyslevyjä. Ne eivät ole vielä kovin laajasti käytössä Suomessa,
jossa rakennukset eristetään yleisimmin muuan muassa mineraalivillalla ja EPS:llä. PIR-eristysmateriaaleille on
kuitenkin kasvava tarve rakennusten eristysvaatimusten ja – määräysten tiukentuessa. Muuttuvat säädökset lisäävät
rakennusten rakenteellisia vaatimuksia, joihin polyuretaanilevyt pystyvät vastaamaan. PIR-eristeen lämpöteho on noin
30 prosenttia suurempi kuin mineraalivillalla.

PIR-materiaalilla on monia etuja Suomessa – sisätiloista voidaan tehdä
tilavampia
Recticelin Pohjoismaiden kaupallinen johtaja Sami Kivistö uskoo, että PIR-materiaalilla on monia etuja Suomen
markkinoilla. ”PIR-materiaali vie vähemmän tilaa rakennuksen rakenteissa. Tämä tarkoittaa, että sisätiloista voidaan
tehdä tilavampia. Hyvän eristyksen myötä lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvitaan vähemmän energiaa, mikä
puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä”, kertoo Kivistö.
Recticel-konsernin eristemateriaalien pääjohtaja Ralf Becker uskoo, että Mäntsälän sijainti Suomessa on hyvä paikka
Recticelille. ”Voimme harjoittaa liiketoimintaa laajemmalla alueella. Se tarjoaa helpon pääsyn Ruotsiin, Norjaan ja
Tanskaan sekä Baltian maihin ja Pietarin alueelle. Suomen eristysmarkkinat ovat houkuttelevat ja työvoima osaavaa.
Suomi on turvallinen maa ulkomaisille investoinneille”; Becker sanoo.
Laajentuminen Pohjoismaiden markkinoille on osa yhtiön kasvustrategiaa. Alan uudistajana Recticel pyrkii aktiiviseksi
paikalliseksi toimijaksi eristemarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Pietarin alueella.

Recticel lisää Mäntsälän kansainvälisyyttä
Mäntsälän Yrityskehityksen – MYK:n toimitusjohtaja, CEO Harri Kari on silminnähden tyytyväinen Recticelin
tuotantolaitoksen aloittaessa nyt toimintansa Mäntsälän Kapulin yritysalueella. ”Recticel lisää meidän kansainvälisyyttä.
Kansainvälisiä yrityksiä meillä on toki muitakin kuten Yandexin datacenter, Ballin tölkkitehdas ja Tokmannikin on
nykyisin kansainvälisessä omistuksessa. Monialaisuus joka tapauksessa lisääntyy ja sitä kautta Mäntsälän
Yrityskehityksen osaamisalue laajenee. Emme ole vain muutaman toimialan piirissä. Mäntsälän mielletään joskus vain
logististen toimintojen alueeksi, mutta Recticel tuo nyt meille selkeää teollista toimintaa”, myhäilee Kari.

Recticel Group on polyuretaaniliuosten markkinajohtaja Euroopassa
Recticel Insulation on osa Recticel Groupia, joka on polyuretaaniliuosten markkinajohtaja Euroopassa. Huonekalu-,
autoteollisuus- ja rakennusteollisuudessa toimiva konserni työllistää noin 7 600 henkilöä 27:ssä maassa eri puolilla
maailmaa.
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Yki-yrittäjyysaiheisen kirjoituskilpailun parhaat valittiin – alakoulujen sarjan
voitti Unna Lumme Saaren koulusta Mäntsälästä
29.11.2018
Uudenmaan Yrittäjät valitsi YKI-yrittäjyysaiheisen kirjoituskilpailun parhaita kirjoituksia. Peruskoululaisille
suunnatussa kirjoituskilpailussa haettiin menestyneen yrittäjän reseptiä. Unna Lumme palkittiin torstai aamuna MYK:n
tiloissa. Unna Lummetta ja opettaja Pia Nurmelaa onnittelivat kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja Mäntsälän Yrittäjien
puheenjohtaja Eero Kokko.
Opettajat valitsivat syksyn aikana kirjoitetuista kirjoituksista kouluistaan neljä parasta kirjoituskilpailuun. Näistä
yrittäjistä koostuva Yki-työryhmä valitsi edelleen parhaat kirjoitukset.
MYK onnittelee Unnaa ja muitakin Resepti yrittäjäksi kilpailuun osallistujia lämpimästi!
Tulokset:
Alakoulut:
1. sija Unna Lumme, Saaren koulu, Mäntsälä. Opettaja Pia Nurmela
2. sija Jesse Sandberg, Österberg skola, Raasepori. Opettaja Ann Karin Jern
3. sija Eevi Salokannel, Mäntysalon koulu, Klaukkala, Nurmijärvi. Opettaja Ulla Tainio
Yläkoulut:
1. sija Lina Carlsson, Isoniitun koulu, Klaukkala, Nurmijärvi. Opettaja Netta Waldén
2. sija Tuomas Leppänen, Linnajoen koulu, Porvoo. Opettaja Timö Mölkänen
3. sija Siiri Hämäläinen, Sipoonjoen koulu, Sipoo. Opettaja Kari Pasanen
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2019
Vilkas alkuvuosi Mäntsälän Yrityskehityksessä - MYK:ssä
24.01.2019
Yritysten sijoittautumiset Mäntsälään ovat vauhdissa Mäntsälään alkaneellakin vuodella. – Belgialaisen pörssiyhtiön
Recticelin polyuretaanitehdas on jo toiminnassa ja viettää näyttäviä avajaisia toukuun alussa. Masku noin 19 000 neliön
logistiikkakeskus Mäntsälän Kapulissa on täyttämässä huonekaluista. Varsinainen toiminta alkaa helmikuun puolessa
välissä. Ja Kapulin iloiset uutiset jatkuvat varmasti vielä myöhemminkin tänä vuonna, arvio Mäntsälän
Yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri Kari.
Marjalan alue Mäntsälän pohjoisen moottoritieliittymän tuntumassa on muodostumassa kierrätystalouden keskittymäksi.
Marjalan uusin sijoittuja on Tarpaper Recycling Oy. Marjalassa toimivat jo muun muassa VAPO, Woodcastle, Puukenttä,
Gles ja Fi Pluslogiistics..

K-Market Kaunismäki valittiin alueensa parhaaksi K-marketiksi
29.01.2019
Nyt kelpaa onnitella. Vuoden 2018 parhaaksi K-market kauppiaaksi valittiin K-Market Kaunismäen kauppiaat Suvi ja
Mikko Pirkola Mäntsälästä. Aluekilpailu käytiin Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla ja Kaakkois-Suomessa. KKaunismäki toimii Mäntsälän rautatieasemalla ja avaa ovensa aamuisin jo 5.30 palvellakseen junamatkustajia. Yritys
täyttää kolme vuotta huhtikuussa. Tällä viikolla juhlitaan alueensa paras K-market palkinnon lisäksi remontin
valmistumista.
Kuvassa Mikko Pirkola ja onnittelijoina MYK:n Jyrki Teeriaho ja Harri Kari.

Mäntsälän Yrityskehitys – MYK julkaisi ranskankieliset sivunsa
13.02.2019
Mäntsälä – voie rapide pour Mäntsälä
Mäntsälän Yrityskehitys Oy – MYK julkaisi tänään keskiviikkona ranskankieliset kotisivunsa. Ranska on nyt uusi kieli
suomen, ruotsin, englannin, saksan, venäjän, espanjan ja turkin rinnalla. Laajimmat kielisivut MYK:ssä ovat suomen
ohella englanti ja saksa.
– Haluamme kuitenkin tarjota perusinfon myös muilla kielillä tässä kansainvälistyvässä maailmassa, kertoo MYK:n
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. Kieliversiot helpottavat myös MYK:n sivujen löytymistä hakukoneiden avulla.
Mäntsälään on sijoittunut hyvin kansainvälisiä suuria yrityksiä kuten Ball, Yandex ja Recticel.
Uusia ranskankielisiä sivuja ilostuttaa myös pilapiirtäjä Maken ranskankielinen piirros, joka kertoo Mäntsälän nosteesta:
- tuulta purjeissa.
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Ja näin Mäntsälän Yrityskehityksen sivut muun muassa Mäntsälästä:
Le groupe Tokmanni a choisi d’installer son siège et son centre logistique à Mäntsälä. Ball Beverage Packaging
Mäntsälä Oy a commencé sa production de boites-boissons à Mäntsälä en janvier 2013. Yandex construit un grand
centre informatique à Mäntsälä. L'usine belge de polyuréthane Recticel et l'entreprise finlandaise de mobilier Masku qui
a achevé son centre logistique ont commencé leurs activités en 2019.

Helsingin seutu neljäs Kuntaratingissä
14.02.2019
Tänään olimme kuulemassa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Kuntarating tuloksia. Helsingin seutukunta
johon Mäntsäläkin kuuluu selvisi neljänneksi yhteensä 25 seutukunnasta. Helsingin seudun edelle kirivät
Seinäjoen, Rauman ja Turun seudut.
Tutkimuksessa on havaittavissa selvä ero Länsi-Suomen ja Itä-Suomen seutukuntien välillä. Itä-Suomessa on
oltu huomattavasti kriittisempiä kuntien elinkeinopolitiikkaan ja alueiden yritysilmastoon. Helsingin
seutukunnalla pienemmissä kunnissa toimivien yrittäjien tyytyväisyys kuntien toimenpiteisiin on suuria
kaupunkeja hieman korkeampi, mutta yksittäisiä kuntia ei tutkimustuloksista saa selville.
Kuntien tulisi tulosten mukaan kiinnittää enemmän huomiota pk-yrityksiin. Heillä on usein ”väliinputoajien”
tunne kuntien elinkeinopoliittisten toimien suhteen. Osaava työvoima on myös usean yrityksen ongelmana.
Kansainvälisyys kasvaa PK-yrityksillä huomattavasti. Ketterät kunnat ja seutukunnat kasvattavat menestystään
tulevaisuudessa, arviomme me täällä MYK:ssä.
Tässä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tiedote:
Helsingin seutu neljänneksi EK:n Kuntarankingissa
Helsingin seutukunta on Suomen neljänneksi paras alue yrityksille, ilmenee EK:n tekemästä Kuntarankingtutkimuksesta. Yritykset arvioivat paikallista elinkeinopolitiikkaa ja yritysilmastoa kuitenkin keskimääräistä
kriittisemmin. Plussaa tuli kuntatalouden hyvistä tunnusluvuista ja korkeasta yrittäjyysaktiivisuudesta. Helsingin seudun
sijoitus oli sama kuin edellisessä, vuonna 2017 toteutetussa tutkimuksessa. Linkit tarkempiin tuloksiin ja
valtakunnalliseen vertailuun löytyvät tiedotteen lopusta.
Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Vertailussa on 25 seutua.
Helsingin seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Espoo, Helsinki,
Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo,
Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.
Yrityskyselyn keskeiset havainnot Helsingin seutukunnassa
Seutukunnan sijoitukseen vaikuttivat yritysjohtajien arvioissa erityisesti seuraavat tekijät:
– Yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon
– Erilaisten yritysten tasapuolinen kohtelu riippumatta koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta
– Yritysvaikutusarviointien systemaattinen hyödyntäminen osana kuntapäätöksentekoa
– Lupa- ja kaavoitusprosessien nopeus ja sujuvuus
Tyytyväisiä vastaajia enemmän kuin tyytymättömiä:
•

Yritysjohtajista 32 prosenttia piti oman kotikunnan elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 23 prosenttia arvioi sen
heikoksi (vuonna 2017 prosenttiosuudet olivat 30 ja 24 prosenttia).Keskiarvo oli 3,0 (asteikko 1 erittäin heikko
– 5 erittäin hyvä). Arviot ovat hieman kohentuneet ollen silti koko maan keskiarvoa heikommat (3,1).

•

Yleistä yritysilmapiiriä piti hyvänä 41 prosenttia vastaajista, kun sen arvioi heikoksi 27 prosenttia (vuoden
2017 tutkimuksessa 39 ja 24 prosenttia). Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa kuntapäättäjien
ja -virkamiesten yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja paikallista
elinkeinopolitiikkaa.

Tyytymättömiä vastaajia enemmän kuin tyytyväisiä:
• Kunnallisen päätöksenteon yrityslähtöisyyden osalta mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti: tyytyväisiä oli 29
prosenttia ja tyytymättömiä 32 prosenttia (vuonna 2017 osuudet 27 ja 29 prosenttia). Arviot ovat koko maan
keskitasoa kriittisempiä. Päätöksenteon yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin tutkimuksessa muun muassa
kuntapäätösten yritysvaikutusarviointien hyödyntämistä ja muita yrityslähtöisiä toimintatapoja.
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•

Julkisten yrityspalvelujen tasoa arvioitiin melko kriittisesti: 18 prosenttia piti niitä hyvin toimivina ja 31
prosenttia arvioi niiden olevan heikolla tasolla (17 ja 31 prosenttia vuonna 2017). Palveluita arvioitiin siitä
näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua toimitila-, rahoitus- ja
neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.

• Palveluiden tuotantoon tyytyväisiä oli 20 prosenttia ja tyytymättömiä 33 prosenttia (19 ja 32 prosenttia vuonna
2017). Kysely kartoitti erityisesti sitä, millaiset mahdollisuudet yrityksillä on osallistua kuntapalvelujen
tuottamiseen.
Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemman kuntatason tuloksia, mutta ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia.
Kuntakohtaisessa vertailussa Espoo oli 20 suurimman kaupungin joukossa toinen, Helsinki kolmas ja Vantaa sijalla
kahdeksan.
Helsingin seutukunta
Vastaajina 232 työnantajayritystä,
joissa oli yhteensä 21 067 työntekijää

Heikko Kohtalainen
(%)
(%)

Hyvä (%)

Saldoluku
2019 *)

Saldoluku
2017

Elinkeinopolitiikan arvosana

23

45

32

9

6

Sijainti vastaa toiminnan vaatimuksia

6

14

80

74

75

Yleinen yritysilmapiiri

27

32

41

14

15

Kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys

32

39

29

-3

-2

Julkiset yrityspalvelut

31

51

18

-13

-14

Palveluiden tuotanto

33

47

20

-13

-13

Hyvä (%)

Saldoluku

Yritysilmaston laatu (17 väittämää)

Koko maan vastaajat
Vastaajina 1 134 työnantajayritystä,

Heikko Kohtalainen

Saldoluku
2017

(%)

(%)

Elinkeinopolitiikan arvosana

28

34

38

10

10

Sijainti vastaa toiminnan vaatimuksia

8

15

77

69

69

Yleinen yritysilmapiiri

30

27

43

13

16

Kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys

31

32

37

6

8

Julkiset yrityspalvelut

32

42

26

-6

-6

Palveluiden tuotanto

32

43

25

-7

-17

joissa oli 68 041 työntekijää

2019 *)

Yritysilmaston laatu (17 väittämää)

*) Saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden %-osuudesta negatiivisten arvioiden %-osuus.
Tarkemmat tulostiedot:
• Kaikkien 25 seutukunnan tulokset on esitelty PowerPoint-esityksessä.
• Tutustu myös valtakunnallisten tulosten tiedotteeseen.
• Alla listaus 25 seutukunnan sijoituksista ja niiden kuntaluettelot.
Kuntaranking-tuloksia koskevat lisätiedot:
EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582, etunimi.sukunimi@ek.fi; Twitter: @PKjari
Paikalliset yrittäjäkommentaattorit:
• Toimitusjohtaja Anne Kangas / Hoitokoti Päiväkumpu, puh. 040 715 4945,
etunimi.sukunimi@hoitokotipaivakumpu.fi
• Toimitusjohtaja Tom Kaisla / Eilakaisla Oy, puh.0400 89 7897, etunimi.sukunimi@eilakaisla.fi
• Hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman /Fredman Group, puh. 050 401 1616,
etunimi.sukunimi@fredmangroup.com
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Mäntsälän Yrityskehitys tarjoaa yrittäjälle valmiin verkoston
20.03.2019
Mäntsälän yrittäjillä on tiivis ja hyvä yhteishenki. Yrittäjiä yhdistää myös Mäntsälän Yrityskehitys, jolta apua ovat
saaneet Panimo Kiiski ja Kimmi. MYK:in suuri verkosto ja kyky ymmärtää myös pienempiä yrittäjiä ovat tehneet
yrittäjiin vaikutuksen.
Kankaiden karkkikauppa Kimmi todellakin pursuaa värejä ja suloisia kuvioita. Monien mäntsäläläisten yrittäjien tavoin
myös Sara Salo on saanut Mäntsälän Yrityskehityksestä apua.
– MYK:in henkilökunta on erittäin helposti lähestyttävää ja heiltä saa konkreettista apua mainontaan ja markkinointiin,
Salo pohtii.
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää noin kerran kuukaudessa paikallisille yrittäjille aamukahvitilaisuuksia, joissa yrittäjät
tapaavat toisiaan, verkostoituvat ja saavat apua.
– Työterveyshuolto, kuinka hankkia työntekijöitä, erilaisista tukimahdollisuuksista. Erilaisia aiheita on aina
kahvitilaisuuksissa, Salo kertoo.

Harrastuksesta tuli ammatti
Kimmin tarina alkoi vuonna 2015, kun Sara Salon harrastuksesta tuli ammatti. Niin kävi myös Janne Aholalle ja Pasi
Kiiskiselle,joiden yhteinen harrastus oli oluiden tekeminen. Vuonna 2016 kaverukset perustivat oman panimon, joka sai
nimekseen Panimo Kiiski.
– Kun ensimmäisen kerran kävimme jutustelemassa MYK:issä, olivat lupapaperit pöydällä, että tästä lähdetään
täyttämään. Siitä oli todella hyvä lähteä, Kiiskinen muistelee.
– Minulla on sellainen mielikuva, että MYK on hyvin aktiivinen jeesaamaan tänne perustettavia yrityksiä ja haluaa
tänne yrityksiä. He pyrkivät tekemään kaiken mahdollisimman yksinkertaiseksi, Ahola sanoo.

”Mäntsälä on tosi yrittäjäystävällinen”
Mäntsälän Yrityskehitys auttoi Sara Saloa, kun Kimmi vaihdettiin toiminimestä osakeyhtiöksi ja kun kasvu lähti rajuun
nousuun uusien tilojen myötä.
– Mäntsälä on tosi yrittäjäystävällinen. MYK auttaa kaikessa ja heiltä saa tukea tarvittaessa aina, Salo kiittelee.
MYK on auttanut Panimo Kiiskeä työvoiman etsimisessä ja palkkaamisessa. Kiiskinen kertoo soittavansa MYKiin
ensimmäisenä, kun kysymyksiä yrittämisestä ilmaantuu.
– Jos tänne tulee uusi yritys, ei tarvitse olla kuin MYKiin yhteydessä ja sinulla on valmis paikallinen verkosto. Se on
todella huimaa, mitä heillä on tarjota, Kiiskinen summaa.

Yhteiskäyttöautot ja asemafillarit Mäntsälään
28.03.2019
Mäntsälän kunta 28.3.2019:
Kestävä liikkuminen ja helpompi arki –
Mäntsälän kunta käynnistää yhteiskäyttöauto- ja asemafillarikokeilut
Mäntsälän kunta aloittaa toukokuun alussa vuoden mittaisen kokeilun yhteiskäyttöautoilla ja asemafillareilla. Kunta
haluaa olla mukana edelläkävijöiden joukossa kehittämässä uusia liikkumisen palveluita. Kokeilun avulla pyritään
saamaan tietoa siitä, onko tällaisille palveluille kunnassa käyttöä ja missä määrin.
Kunnan henkilökunnalle tulee käyttöön yksi täyssähköauto ja yksi kaasukäyttöinen auto. Autoja käytetään virka-aikana
kunnan työajoissa. Näin vähennetään kunnan muita liikkumisen kuluja sekä samalla liikenteestä aiheutuvia päästöjä.
Iltaisin ja viikonloppuisin autot ovat myös kuntalaisista koostuvan pilottiryhmän käytössä pientä korvausta vastaan.
Ohjeet pilottiryhmään ilmoittautumisesta julkaistaan kunnan kotisivuilla viikolla 16.
Kesäajaksi kunta ottaa käyttöön polkupyörien vuokrausjärjestelmän. Syyskuun loppuun asti kestävässä kokeilussa
käytettävissä on 20 pyörää ja alkuvaiheessa järjestelmässä on neljä lähtö-/jättöasemaa. Pyörän saa käyttöön
älypuhelimeen ladattavan sovelluksen avulla.
Kokeilut käynnistetään 2.5.2019 klo 15 Mäntsälän rautatieasemalla pidettävällä tilaisuudella, jossa autot ja pyörät ovat
esillä.
263
Tarjolla myös pientä purtavaa – Tervetuloa kaikki paikalle.

Kimmi ja Panimo Kiiski tyytyväisiä MYK:ltä saamaansa apuun
08.04.2019
Mäntsälän Yrityskehitys tarjoaa yrittäjälle valmiin verkoston
Mäntsälän yrittäjillä on tiivis ja hyvä yhteishenki. Yrittäjiä yhdistää myös Mäntsälän Yrityskehitys, jolta apua ovat
saaneet Panimo Kiiski ja Kimmi. MYK:in suuri verkosto ja kyky ymmärtää myös pienempiä yrittäjiä ovat tehneet
yrittäjiin vaikutuksen.
Kankaiden karkkikauppa Kimmi todellakin pursuaa värejä ja suloisia kuvioita. Monien mäntsäläläisten yrittäjien tavoin
myös Sara Salo on saanut Mäntsälän Yrityskehityksestä apua.
– MYK:in henkilökunta on erittäin helposti lähestyttävää ja heiltä saa konkreettista apua mainontaan ja markkinointiin,
Salo pohtii.
Mäntsälän Yrityskehitys järjestää noin kerran kuukaudessa paikallisille yrittäjille aamukahvitilaisuuksia, joissa yrittäjät
tapaavat toisiaan, verkostoituvat ja saavat apua.
– Työterveyshuolto, kuinka hankkia työntekijöitä, erilaisista tukimahdollisuuksista. Erilaisia aiheita on aina
kahvitilaisuuksissa, Salo kertoo.

Harrastuksesta tuli ammatti
Kimmin tarina alkoi vuonna 2015, kun Sara Salon harrastuksesta tuli ammatti. Niin kävi myös Janne Aholalle ja Pasi
Kiiskiselle,joiden yhteinen harrastus oli oluiden tekeminen. Vuonna 2016 kaverukset perustivat oman panimon, joka sai
nimekseen Panimo Kiiski.
– Kun ensimmäisen kerran kävimme jutustelemassa MYK:issä, olivat lupapaperit pöydällä, että tästä lähdetään
täyttämään. Siitä oli todella hyvä lähteä, Kiiskinen muistelee.
– Minulla on sellainen mielikuva, että MYK on hyvin aktiivinen jeesaamaan tänne perustettavia yrityksiä ja haluaa
tänne yrityksiä. He pyrkivät tekemään kaiken mahdollisimman yksinkertaiseksi, Ahola sanoo.

”Mäntsälä on tosi yrittäjäystävällinen”
Mäntsälän Yrityskehitys auttoi Sara Saloa, kun Kimmi vaihdettiin toiminimestä osakeyhtiöksi ja kun kasvu lähti rajuun
nousuun uusien tilojen myötä.
– Mäntsälä on tosi yrittäjäystävällinen. MYK auttaa kaikessa ja heiltä saa tukea tarvittaessa aina, Salo kiittelee.
MYK on auttanut Panimo Kiiskeä työvoiman etsimisessä ja palkkaamisessa. Kiiskinen kertoo soittavansa MYKiin
ensimmäisenä, kun kysymyksiä yrittämisestä ilmaantuu.
– Jos tänne tulee uusi yritys, ei tarvitse olla kuin MYKiin yhteydessä ja sinulla on valmis paikallinen verkosto. Se on
todella huimaa, mitä heillä on tarjota, Kiiskinen summaa.

Lastenkirjainstituutti nosti Mäntsälästä kertovan kirjan esiin vuoden 2018
lastenkirjakatsauksessa
264

12.04.2019
Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikön Jyrki Teeriahon kirja "Lasten Yrittäjäkirja - Onni ja Sofia perustavat
marjajogurttijäätelöpuristamon" on nostettu esiin Lastenkirjainstituutin vuoden 2018 lasten- ja nuortenkirjakatsauksessa.
Lastenkirjainstituutti kirjoittaa näin: ”Ruotsalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa vuoden 2018 näkyvimmäksi
teemaksi nousi lasten mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnassa. Vaikuttamisen mahdollisuudet ja lasten ja nuorten oman
äänen kuuluminen tulee esille useassa suomalaisessakin kirjassa. Jyrki Teeriahon Lasten yrittäjäkirja (N-Y-T-NYT)
kertoo yrityksen perustamisen alkeet lasten marjajäätelöyrityksen perustamista kuvaavassa tarinassa”.
Koko katsaus: https://lastenkirjainstituutti.fi/2016/wp-content/uploads/2019/04/Kirjakori-2018-katsaus-1.pdf

Loistavaa miten paljon MYK panostaa yrittäjiin
15.04.2019

Juha Parviainen Mäntsälän Yrityskehityksestä:
”Aivan loistavaa, miten paljon he panostavat yrittäjiin”
Parviainen Heavy Oy tuo Dieci-kurottajia Suomeen, huoltaa niitä ja tarjoaa varaosaverkoston. Parviainen Heavy
hyödyntää muiden mäntsäläläisten yrittäjien palveluita ja yrittäjä Juha Parviainen on mukana kehittämässä alueen
yrittäjien tunnettuutta Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa. Parviainen kehuu toimintaa MYK:in kanssa helpoksi.
Parviainen Heavyn suurin asiakasryhmä on rakennusteollisuus ja Mäntsälästä käsin yritys palvelee asiakkaitaan
Utsjoelta Hankoon.
– Mäntsälässä on hyvä yrittää. Täällä on tosi paljon moniosaajia ja meillä on paljon yhteistyökumppaneita. Vähän
matkan päässä on hiekkapuhaltamo ja maalaamo, missä voimme käyttää osia hiekkapuhalluksessa ja kuljetusliikkeitä,
keneltä voimme ostaa kuljetuspalveluita, yrittäjä Juha Parviainen kertoo.

“Suuren kiitoksen paikka MYK:ille”
Mäntsälän Yrityskehitys tuli Parviaiselle tutuksi, kun hän alkoi suunnitella Parviainen Heavyn tilojen rakentamista.
MYK auttoi Parviaista varsinkin kunnan lupa-asioiden ja papereiden täyttämisessä.
– Kävimme läpi, mitä asioita pitää ottaa huomioon, niitä oli iso pino ja iso nippu. Suuren kiitoksen paikka MYK:ille,
että he osasivat auttaa ja neuvoa, miten asiat tehdäään oikein. Se on aivan loistavaa, miten paljon he panostavat yrittäjiin,
Parviainen kiittelee.
Kysyttäessä Mäntsälän Yrityskehityksen hinnasta, Parviainen jää miettimään hetkeksi.
– Hyvä kysymys. Ei sieltä ole tullut ikinä mitään laskua. Menemme pullakahvi-linjalla, en ole maksanut yhtään mitään,
Parviainen kertoo naurahtaen.
– Kyllä olisi päätä saanut hakata seinään. MYK helpotti niin paljon, että en osaa edes sanoin kuvailla, paljonko säästin
aikaa ja vaivaa, Parviainen päättää.

Recticel Insulation avasi uuden tehtaansa Mäntsälään suuntana Pohjoismaiden
markkinat ja Baltia
02.05.2019
Laajentuminen pohjoismaisille markkinoille on osa belgialaisen Recticelin kasvustrategiaa. Innovatiivisista tuotteistaan
tunnettu Recticel tähtää aktiiviseksi ja paikalliseksi toimijaksi juuri Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille.
26 miljoonan euron investointi, 34 taidokkaan työntekijän työllistäminen ja yli 50 vuoden kokemus alalta ovat
täydellinen resepti tehdastoiminnan aloittamiseen Mäntsälässä.
Mutta miten belgialainen suuryritys löysi tiensä juuri Mäntsälään?
Erinomainen sijainti pääkaupunkiseudun lähistöllä avaa oivallisen väylän laajemmille markkinoille. Mäntsälästä on
hyvät yhteydet Ruotsiin ja muualle Skandinaviaan, kuten myös Baltian maihin ja Pietarin alueelle.
Lämmöneristyksen markkinat ovat täällä houkuttelevat, vaikka PIR-eristys ei olekaan vielä yleistynyt Suomessa. Täällä
rakennukset eristetäänkin yleensä vuorivillalla ja EPS:llä.
Kysyntää korkealaatuisemmille lämmöneristyksen ratkaisuille kuitenkin on. PIR-eristysmateriaaleille on kasvava tarve
rakennusten eristysvaatimusten ja -määräysten tiukentuessa.
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Nykypäivän lämmöneristysmateriaalien tulee pystyä paljon muuhunkin, kuin vain pitämään sisätilat lämpimänä tai
viileänä, kerrotaan Recticeliltä.
“PIR-eristeiden etu verrattuna vuorivillaan on 30 % parempi lämmöneristys. Tehokas lämmöneristys tarkoittaa myös
vähemmän energian tarvetta lämmitykseen ja viilennykseen, mikä puolestaan tarkoittaa pienempiä
hiilidioksidipäästöjä”, kertoo Recticelin Pohjoismaiden kaupallinen johtaja Sami Kivistö. PIR-eristeiden korkea
suorituskyky lämmöneristämisessä tarkoittaa myös sitä, että vain ohut kerros eristemateriaalia tarvitaan halutun u-arvon
saavuttamiseksi. Se tarjoaa kilpailuedun esimerkiksi kattojen suunnittelussa, sisätilan tilavuudessa, kuljetuksessa ja
asennuksessa. ”Tulevaisuuden lämmöneristys on kevyttä, ohutta ja helposti käsiteltävää.”, kiteyttää Sami Kivistö.
Mäntsälä -malli toimi neuvotteluissa
Ensimmäinen pieni vinkki asiakkaan kiinnostuksesta Suomeen saatiin kesällä 2016j. Varsinainen iso aloitusneuvottelu
pidettiin maaliskuussa 2017. Toimimme ns. Mäntsälä-mallilla eli tehokkaasti ja ripeästi asiakasta kuunnellen. Kaikki
asiantuntijamme antavat vastaukset kysymyksiin nopealla aikataululla, kertoo Mäntsälän Yrityskehityksen
toimitusjohtaja Harri Kari. Tonttimme Mäntsälän Kapulissa ovat valmiiksi tasatut ja luonnollisesti vesi- ja
sähköliittymät valmiina.
Recticelin neuvottelut sujuivat ripeästi. Se on yleensä hyvä merkki. Kun asiakkaan puolelta toimitaan määrätietoisesti ja
viivyttelemättä, onnistuu sijoittuminen yleensä erinomaisesti ja tätä casea oliMäntsälän kuntakonsernissa kokoamassa
asiantunteva joukko ihmisiä, toteaa Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.
Tehtaan avasi Antti Rinne
Recticelin tehtaan vihkiäiset pidettiin tiistaina 7. toukokuuta. Avajaispuheen piti SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.
Mäntsäläläinen Antti Rinne ehti hallituksen muodostamiskiireiltään tehtaalle, mikä ilahdutti läsnäolijoita. Juhlalliseen
nauhan leikkaukseen osallistuivat Antti Rinteen lisäksi Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo. Recticelin pääjohtaja,
CEO Olivier Chapelle, Recticel Insulationin toimitusjohtaja Ralf Becker sekä Euroopan komission Antti Peltomäki
ja PU Europen Arnaud Duvielguerbigny

Recticel opens new factory in Mäntsälä
10.05.2019
Belgian company Recticel’s insulation division has today opened its new polyurethane (PIR) boards factory in the
Finnish municipality of Mäntsälä. The approximately 26 million-euro investment will bring a significant employment
and wellbeing boost to the region. The Belgian company looks to expand from Finland to the thermal insulation markets
in the Nordics, Baltics and St. Petersburg amid tightening regulations that favour the qualities of PIR boards.
The Invest in Finland division of Business Finland and Invest in Mäntsälä were closely involved in bringing the new
factory to Finland.

Hyvä alkuvuosi Mäntsälän yrityselämässä: Tehdas, logistiikkakeskus hotelli ja
apteekki
16.05.2019
Yrityselämässä vuoden alkupuoli näyttää Mäntsälässä mukavalta. Recticelin polyuretaanitehdas juhli avajaisiaan reilu
viikko sitten. Juhlavieraille tarjoiltiin muun muassa belgialaista ja suomalaista suklaata. Maskun
upouusi logistiikkakeskus on jo toiminnassa. Kevät on huonekalukaupassa kiireistä aikaa ja uusi, punaisena ”hehkuva”
Kapulin yritysalueella halli on täynnä kevätkalusteita, joita lastataan vilkkaasti ympäri Suomea lähteviin kuljetuksiin.
Mäntsälä saa kesän aikana myös uuden hotellin. Hirvihaaran kartanon alaisuudessa toimiva hotelli avautuu Mäntsälän
ydinkeskustan vanhaan meijeriin kesän aikana. Meijerin kunnostaminen on hotelli- ja ravintolakäyttöön on arvokas teko
myös kulttuurihistoriallisesti. Vanhasta meijeristä eri toimintoineen muodostunee pian mäntsäläläisten olohuone.
Mäntsälä saa myös toisen apteekin. Loppukesästä avataanMäntsälän toinen apteekki Citymarkettiin. Toinen apteekki
kertoo myös kasvavasta ja menestyvästä paikkakunnasta.

Mäntsälän väkiluku on 0,4 prosentin kasvussa alkuvuodessa
28.05.2019
Mäntsälän väkiluku oli vuoden vaihteessa 20686 asukasta. Tammikuussa väkiluku laski kahdeksalla asukkaalla, mutta
helmikuussa kasvua oli jo 36 ihmisen verran ja maaliskuu toi 19 uutta mäntsäläläistä. Huhtikuussa kasvua tuli 31
henkilöä.
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Mäntsälää suurempii kasvuprosentteihin alkuvuodesta ovat päässeet Sipoo ja Kerava (0,5 % molemmilla). Nurmijärvi ja
Mäntsälä ovat 0,4 prosentissa ja sen alle jäävät Hyvinkää (0,1), Järvenpää (0,2), Kirkkonummi (0,2), Pornainen (0,0),
Vihti (0,0) ja miinusmerkkistä lukua pitää Tuusula (-0,3).
Mäntsälässä on vielä hiukan matkaa vuoden 2018 alkuvuoden lukuun, joka oli 20803.

Kolmas voimajohto Mäntsälän Kapuliin
05.09.2019
Mäntsälässä on aina ollut varma sähkönsaanti, mutta nyt Mäntsälän Kapulin teollisuusalueelle on avattu kolmas 110
kV:n voimajohto. Kaksi näistä tulee Hikiältä (eri kiskoista) ja yksi tulee Vähänummelta.
Sähkönsaannin varmuus edesauttaa Mäntsälän Yrityskehitystä Kapulin markkinoinnissa energiaintensiivisille yrityksille.
– Kaksi sadankympinlinjaa on ollut hienoa jo aikaisemminkin. Niiden avulla olemme saaneet muun muassa Yandexin
Mäntsälään. Kolmas uusi erillinen linja tuo sähkövarmuutta entistä enemmän, toteaa CEO Harri Kari Mäntsälän
Yrityskehityksestä.
Kapulissa tällä hetkellä toimia yrityksiä ovat: Tokmanni-konserni (logistiikkakeskus ja pääkonttori), Masku
(logistiikkakeskus), Recticel(polyuretaanitehdas), Yandex (datacenter), Teollisuuden Vesi (puhdasvesijärjestelmien
suunnittelu), PRP-Plastic (muovisäiliöiden valmistus) ja Fixstone (mosaiikkibetonilattiat).

Yandexin laajennukselle myönnettiin rakennuslupa
19.09.2019
Mäntsälän Kuntakehityslautakunta hyväksyi eilen kokouksessaan Yandex datacenterin rakennusluvan.
Hakukoneyhtiö Yandex laajentaa datakeskuksensa kaksinkertaiseksi nykyisestä. Uusi rakennus noudattaa ulkonäöltään
olemassaolevan datakeskuksen linjaa eli rakennuksen muodossa korostuu aerodynaaminen lentokoneen siipi.
Mäntsälässä hyödynnetään Yandexin hukkalämpöä kaukolämmön tuotannossa.
Mäntsälän Yrityskehitys on tyytyväinen uudesta, ripeästi eteenpäin lähteneestä rakennushankkeesta. Yandexin tontti on
aikanaan myyty riittävän suurena, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa uudetkin laajennukset. Kapulin yritysalueella on
myös varma sähkönsaanti. Alueelle johtaa kolme 110 kV:n sähkölinjaa.
Lisätietoja: Harri Kari, MYK.

Vuoden 2019 yrittäjiä palkittiin Mäntsälän Saarella Lusikkalinnassa lauantaina
29.10.2019
Yrittäjiä palkittiin lauantaina - 26.10.2019
Mäntsälän Yrittäjät palkitsivat Vuoden Yrittäjäksi Antti Metsä Oy:n.
• Kun tarvitaan soraa, multaa, kivituhkaa, kiviä, murskeita ja niihin maanrakennuspalveluita koneineen ja
laitteineen, soitetaan Metsälle. Aikataulussa pitävät palvelut ja osaava ote, on luonut pysyvän asiakaskunnan ja
uudet asukkaamme löytävät myös Antti Metsä Oy:n palvelut. Rakentamisen sujuvuus on kaikille tärkeätä. Antti
Metsä Oy on toiminut kunnassamme jo lähes 50 vuotta! Vuoden 2019 Vuoden Yrittäjä on rehti, luotettava,
kokenut ja rohkeasti tulevaisuuteen katsova. Onnea perheyrityksille!
Vuoden yksinyrittäjä on Leila Sivonen Nunnusta
Leila Sivonen pitää Nunnu vaateliikettä, joka on nykyisin naistenvaatteiden erikoisliike. Aiemmin Nunnu tunnettiin
lastenvaateliikkeenä. Sivonen aloitti yritystoimintansa Mäntsälässä vuonna 2003. Sitä ennen hänen liikkeensä olivat
Järvenpäässä ja Nurmijärvellä.
Nunnun liikepaikka on erinomainen Mäntsälän Citymarketissa ja Leila Sivonen tunnetaan ammattitaitoisena,
asiakkaiden ostokäyttäytymisen ymmärtävä yrittäjänä. Liikkeessä on aina miellyttävä asioida.
Panimo Kiiski on Vuoden Nuori Yritys
Tänä vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa Mäntsälässä Vuoden Nuori Yritys palkinto. Palkinnon jakoivat Mäntsälän
kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys. Palkinnot saivat Panimo Kiisken Janne Ahonen ja Pasi Kiiskinen.
Panimo Kiiski on tehnyt rakettimaisen nousun Suomen oluttaivaalle. Olutosaamiseen pohjautuvat palkinnot ovat olleet
oikeutettuja; mallaspohjaa kunnioittaen, puhtaita ja selkeitä makuja korostaen on syntynyt hieno olutperhe, jonka
nimetkin ovat hauskoja. On Kapina, Vastaranta, Maininki ja Majakka.
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Tapahtumajärjestäjinä Pasi ja Janne onnistuivat tänä kesänä hienosti: Olutfestivaali Poikkitien alueella panimon pihassa,
täyttyi yleisöstä hetkessä ja kaikki janoiset eivät mahtuneet edes mukaan. Tapahtumalle on varmaankin jatkoa vuonna
2020.

Ainutlaatuinen asuntotonttilaskuri Mäntsälässä
15.11.2019
Mäntsälän kunta on kehittänyt omakotitalotonteillensa ainutlaatuisen tonttilaskurin. Se kertoo tonttihinnan lisäksi
sähkö- ja vesiliittymähinnat, lohkomiskulut, rakennuksen paikan merkinnän ja kaupanvahvistajan palkkiot ja muut
pienkulut. Näin tontin ostaja saa kokonaishinnan tontinhankinnasta. Se helpottaa budjetointia. – Mäntsälän kunta
kertoo kaikki kulut avoimesti, jottei perheille tule yllätyksiä tontin hankinnassa. On hyvä olla rehellinen, sanoo
markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälän Yrityskehityksestä. Laskurissa voi muunnella rakennuksen kokoa ja
sähköliittymää. Ja napsautuksen jälkeen tulee hinta-arvio.
Mäntsälän kunta on tonttilaskuriinsa ottanut mallia omistamansa elinkeinoyhtiön Mäntsälän Yrityskehityksen
yritystonttilaskurista. – Se on ollut meillä hyvä työkalu jo vuosia. Yritystonttilaskurin pohjalta kehitimme ajatusta
saman palvelun tuottamiseen myös myytäville omakotitonteillemme. Laskuri valmistui lokakuun lopussa ja oli esillä jo
Myyrmäen omakotimessuilla. Tonttilaskuri palvelee mantsala.fi nettisivuilla. Laskuri helpottaa myös tonttimyynnistä
vastaavien työtä, kertoo Teeriaho.
Tonttilaskuriin on liitetty myös paljon karttatietoa. Ilmakuvia ja esittelyvideoita on myös ladattu palveluun.
Paikkatietoinsinööri Janet Nordmanilla onkin ollut iso ja haastava työ saada kaikki tonttikohtaiset paikkatiedot ja
informaatiot tonttilaskuripakettiin. Laskurin teknisestä toteutuksesta on vastannut Juha Auvinen Saimiri Designista.

Mäntsälässä perustettu uusia yrityksiä rutkasti
27.11.2019
Lokakuun lopussa Mäntsälässä on perustettu tasan sata uutta yritystä. Osaltaan yritysten perustaminen vauhdittui
heinäkuussa tulleen osakeyhtiöitä koskevan vähimmäispääoman poistumisesta. Mutta pääsyynä on yleinen aktiivisuus,
mikä näkyy Mäntsälän Yrityskehityksen asiakasvirrassa. Vuosi on ollut tavallista vilkkaampi yritysneuvonnassa.
– Olemme vuodesta 2016 saakka päässeet joka vuosi yli sadan perustetun yrityksen määrään. Tänä vuonna menemme
kirkkaasti ja reilusti yli sadan. Aloitimme tänä vuonna myös Startti Plus – palvelun ja sekin on kasvattanut ja osaltaan
vauhdittanut yritysperustantaa, kertoo Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri Kari. Mäntsälän
työttömyysaste oli lokakuussa 5,4 prosenttia.
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2020
Yritykset laajentavat ja rakentavat uutta Mäntsälässä
11.02.2020
Mäntsälän alkuvuosi on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Yandexin datacenterin laajennustyömaa on jo käynnissä. Yhtiö
tuplaa tuotantotilansa Mäntsälän Kapulissa.
Moottoritien varteen lähelle Tuuliruusun liikennekeskusta on valmistumassa Mäntsälän Biovoima Oy. Tuotanto alkaa
kevään aikana. Kohde näkyy autoilijoille heti Tuuliruusun jälkeen Nivos Energian sähköaseman vieressä Helsinkiin
päin mentäessä.
Mäntsälän Maukkaat Oy allekirjoitti vuokrasopimuksen Mäntsälän kunnan kanssa tammikuun lopussa. Kasvihuoneiden
rakentaminen Yandexin naapuriin Kapulissa on alkamassa ja tuoreita, maukkaita mäntsäläläistomaatteja ja –kurkkuja on
saatavilla toivottavasti jo jouluna 2020. Mäntsälän Maukkaat hyödyntää kasvihuoneissaan Yandexin hukkalämpöä.
Mäntsälän keskustassa rakennetaan elokuvateatteria, joka alkaa olla harjakorkeudessa. Loppu keväästä valmistuvassa
elokuvateatterissa on kaksi salia ja elokuvaesityksistä ja kahvilatoiminnasta vastaa StoryHill. Nykyiset
elokuvanäytökset Mäntsälän kunnantalon valtuustosalista siirtyvät uuteen elokuvateatteriin. Toiminnalla on myös
synergiaetuja viereisen Hotelli Kartanon Meijerin kanssa, jonka alakerrassa järjestetään Mäntsälän kunnan
kulttuuritapahtumia.
Pohjoismainen rakennusalan yritys on sijoittumassa Kapuliin ja sopimukset allekirjoitetaan piakkoin. Linnalaan on
valmistumassa vuokrattavia yritystiloja MD-Investin toteuttamana.
Yksityinen lentokenttähanke VT 25 varrella Mäntsälän länsiosassa on luvitusvaiheessa.
Mäntsälän kunta, Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja koko Mäntsälän kuntakonserni ovat huomioineet vilkkaan
yrityskysynnän. Kapulin ja Linnalan alueiden laajennukset käynnistävät kun työn alla olevat kaavat saavat lainvoiman.
• Useat hankkeet, jotka ovat sekä kansainvälisiä että kotimaisia kertovat, että Mäntsälän malli toimii, iloitsee
Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri Kari.
Lisätietoja: Harri Kari, CEO, toimitusjohtaja, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, 0400 493008. harri.kari(at)yrityskehitys.net

MYK palvelee myös Koronaepidemian aikana
16.03.2020
Hyvä asiakkaamme, hyvä yhteistyökumppanimme
Haluamme Korona-viruksesta huolimatta palvella teitä Mäntsälän Yrityskehityksessä – MYK:ssä parhaalla
mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että yritämme mahdollisuuksien mukaan turvata henkilöstömme
virustartunnalta. Tämän vuoksi joudumme muuttamaan tilapäisesti toimintatapojamme. Palaamme
normaalijärjestelyihin heti, kun se on mahdollista.
• Teemme mahdollisuuksien mukaan töitä etänä.
• Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse normaalisti
• Mahdolliset tapaamiset pyydetään sopimaan etukäteen
• Toimistollamme pyrimme pitämään osan henkilöstöstämme paikalla.
• Otamme vieraita vastaan vain ajanvarauksella
• Varaathan ajan, jos haluat tavata henkilöstöämme henkilökohtaisesti
• Aineistoa voi toimittaa sähköpostilla, postitse tai Sepäntie 3:n postilaatikkoon
• Jos toimitat aineistoa toimistoon sisälle, ilmoitathan tulostasi etukäteen
• Jo sovitut tapaamiset hoidamme normaalisti.
Korostamme, että yritysneuvontaa saa myös tämän poikkeuksellisen epidemiatilanteen aikana.
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Korona puhuttaa ja mietityttää: Mäntsälän yrittäjille ajankohtaista tietoa
MYK:n Facebook – sivujen kautta
18.03.2020
Hyvä yrittäjä
Korona puhuttaa ja mietityttää: Mäntsälän yrittäjille ajankohtaista tietoa MYK:n Facebook – sivujen kautta
Mäntsälän Yrityskehitys – MYK julkaisee Facebook sivuillaan ajankohtaisia uutisia ja eritahojen linkkejä yrittäjille
suunnatuista palveluista Koronaepidemian aikana. Hyvää tietoa saa muun muassa
www.yrittajat.fi sivuilta.
Linkkejä voi katsoa myös www.vero.fi,
www.businessfinland.fi,
www.finnvera.fi
www.ely-keskus.fi
sekä Työvoimahallinnon sivuilta https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
Oma pankkisi neuvoo myös.
Mäntsälän Yrityskehitys neuvoo myös, soita 0400 493 008 tai mailaa info@yrityskehitys.net
Yrityksen markkinointia ei kannata lopettaa kokonaan. Jossain vaiheessa patoutunut kysyntä purkautuu, joten on
tärkeää asiakkaiden muistavan yrityksesi. Myös tänä vaikeana aikana saattavat luovat, uudet ideat toimia. Sosiaaliseen
mediaan on ilmestynyt pienyrittäjiä suosivia ryhmiä ja omilla sivuilla kannattaa olla edelleen aktiivinen.

MYK avasi Korona sivuston yrittäjille
23.03.2020
MYK on koonnut ajankohtaista tietoutta tukimahdollisuuksista perjantaina avatuille ns. Korona
sivuille https://www.yrityskehitys.net/koronavirus
Seuraa myös Facebook sivujamme: Mäntsälän Yrityskehitys.

Uusia ohjeita yrittäjille - pe 27.3.2020 ip
27.03.2020
MYK Koronavirus tiedote pe 27.3.2020 kello 15.25
Tiedote perustuu Team Finland tapaamiseen tänään kello 13.00.
TE- toimistolta voi yksinyrittäjä hakea taannehtivasti työttömyysturvaa. Yrittäjät, joilla ei ole työntekijöitä
yritysmuodosta riippumatta voivat hakea työttömyysturvaa. Yrittäjä ilmoittautuu TE-toimiston sivuilla oma asiointi
osiossa, omilla pankkitunnuksilla työttömäksi työnhakijaksi.
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Yrittäjä voi silti jatkaa yrittäjyyttä eli liiketoimintaa. Liiketoimintaa ei tarvitse lopettaa vaan yrittäjä siirtyy osaaikaiseksi yrittäjäksi.
Laki ei ole vielä voimassa, joten virallisia ohjeita ei ole. Mutta nyt kannattaa ilmoittautua työttömäksi työhakijaksi, jotta
saa tukea sitten joskus taannehtivasti. Virallisen ohjeistuksen laitamme näille sivuille heti kun saamme ohjeistuksen.
Yrittäjät voivat myös hakea ELY – keskuksen hyväksytyiltä konsulteilta apua rahoitushakemuksen täyttämiseen. ELYkeskus on pudottanut palvelun hinnan: päivän konsulttipalvelu maksaa 30€. Tässä linkki hakuun:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=kehpa-analyysi
Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan – yritystukiin miljardi euroa. Ely – keskuksen uusi
uutinen:
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/valtion-rahoitusta-yrityksillekoronavirustilanteessa-vahvistetaan-yritystukiin-miljardi-euroa?redirect=https%3A%2F%2Fwww.elykeskus.fi%2Fweb%2Fely%2Fuutiset2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zLV23p6BEOJa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo
de%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_count%3D1
Kerromme lisää heti kun saamme uusia tietoja, miten yrittäjä voi saada ja hakea tukia.
Pysykää terveinä!
T. Harri
MYK

Ryhmittelimme koronavirus extra-sivustoamme
31.03.2020
Viimeisen viikon aikana on tullut runsaasti linkkejä koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen yrittäjille.
Ryhmittelimme sivuamme. Toivomme sen helpottavan hakua. Katso:
https://www.yrityskehitys.net/koronavirus

Yrittäjä - tarkista yhteystietosi pian
01.04.2020
Yrittäjä – tarkista tietosi
Mäntsälän Yrityskehitys – MYK lähettää ajankohtaisia tiedotteita yrittäjien tukemisesta myös sähköpostitse kotisivuFacebook tiedotuksen lisäksi.
Kaikkien yritystemme tiedot eivät ole ajan tasalla. Tarkista yhteystietosi, jotta saamme viestimme perille. Katso
myös palvelukuvauksesi, jotta asiakkaat löytävät yrityksesi!
https://www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto

Yksinyrittäjien tuki Mäntsälässä on auennut
14.04.2020
Yksinyrittäjien tuki Mäntsälässä on auennut
Mäntsälä avasi yksinyrittäjien tuen torstaina 9. huhtikuuta. Hakemuksia on tullut 38. Ne on käsitelty Mäntsälän
Yrityskehityksessä ja menevät päätökseen Mäntsälän kuntaan. Mäntsälän kunta pyrkii maksatukseen
ensimmäisten osalta jo tällä viikolla. Mäntsälän Yrityskehitys – MYK muistuttaa yrittäjiä tarkistamaan
kotikuntansa, sillä se ei ole välttämättä sama kuin yrittäjän oma asuinkunta tai kunta, jossa yritys harjoittaa
liiketoimintaa. Yrityksen kotikunnan voi tarkistaa YTJ-rekisteristä. Jotta hakemuksen voi jättää Mäntsälään,
tulee yrityksen olla hakuhetkellä rekisteröityneenä Mäntsälään.
Jos yrityksen kotikunta on muu kuin Mäntsälä, yrittäjän tulee hakea avustusta ko. kunnalta, eli ei Mäntsälän
Yrityskehityksen ja Mäntsälän kunnan kautta.
Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai
yrittäjäkumppania. Yrittäjän pitää osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt
koronaviruksen takia. Yrityksellä ei saa olla verovelkaa.
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Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta
johtuvien menojen kattamiseen.
Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi
hakea 30.9.2020 saakka.

Vältä virheet yksinyrittäjätukihakemuksessa
17.04.2020
Olemme saaneet Mäntsälän Yrityskehitykseen jo yli seitsemänkymmentä yksinyrittäjän tukihakemusta. Suurin osa
hakemuksista on täytetty huolella, mutta puutteitakin on ollut. Vältät virheet kun huomioit seuraavaa:
1. Yleisin puute hakemuksessa on yrityksen kotipaikka. YTJ-rekisteristä olisi hyvä tarkistaa yrityksen kotipaikka.
Työministeriön ohjeen mukaan tuki haetaan yrityksen YTJ-rekisterin kotipaikan mukaan.
Mikäli yrittäjä haluaa hakea tukea Mäntsälästä, pitää yrityksen kotipaikka olla Mäntsälä. Eli yrittäjän pitää
muuttaa yrityksen kotipaikka YTJ-rekisterissä, jos tukea halutaan hakea Mäntsälästä. Muussa tapauksessa tuki
lähetetään YTJ-rekisterissä mainittuun kuntaan (katso kyseisen kunnan sivuilta ohjeet).
2. Toinen puute on verovelkatodistus -liite, jonka saa OmaVerosta.
3. Kolmas puute on selvitys 16.3.2020 jälkeisestä liikevaihdosta. Mikäli kirjanpito ei vielä ole tältä osin valmis,
voit toimittaa pankin tiliotteesta kopion.
4. Neljäs ongelma on ollut siinä, että yrityksellä on työntekijä. Tällöin yrittäjä ei voi saada yksinyrittäjän tukea.
Näissä tapauksissa yrityksen tulee hakea rahoitusta ELY-keskukselta.
Puutteellinen hakemus aiheuttaa viiveen maksatukseen ja hidastaa käsittelyprosessia.

Koronatilanne näkyy työttömyysluvuissa
24.04.2020
Mäntsälässä maaliskuun lopussa työttömyysaste oli 8,0% ja kuukausi aiemmin 5,9%. Mäntsälässä työttömiä
työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 801 ja kuukautta aiemmin heitä oli 590. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli
helmikuun lopussa 11,0 %.
Maaliskuun lopussa Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli 114, yli 50-vuotiaiden työttömien määrä
oli 308 ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 181. Avoimia työpaikkojen määrä oli 194 kpl.
31.3.2020 tilanne Mäntsälässä, suluissa helmikuu. Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Työttömyysaste 31.3.2020

8,0 % (5,9 %)

Alle 25-vuotiaat

114 kpl (63 kpl)

Yli 50-vuotiaat

308 kpl (260 kpl)

Pitkäaikaistyöttömät

181 kpl (182 kpl)

Avoimet työpaikat

194 kpl (187 kpl)

Työvoima 31.12.2019

10 052 kpl (10 125 kpl 31.12.2018)

Uudenmaan työttömyysaste

11,0 %

MYK kommentti: Huhtikuun lukemat tulevat olemaan ilmeisesti näitäkin lukuja synkemmät. Kuitenkin täytyy muistaa,
että Mäntsälän luvut ovat valoisampia kuin monen muun paikkakunnan tai maakuntien.

Moottoritie kehittänyt Mäntsälän elinkeinoelämää merkittävästi
25.05.2020
Laurea ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelija Julius Väinälä julkaisi tutkimuksensa:
"Mäntsälän yritysten muuttoliikkeen syyt vuosina 2015-2019".
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Tutkimuksen keskeiset tulokset ja tausta tässä tiivistelmässä:
Tutkimustyön aiheena oli muuttoliike ja sen syyt Mäntsälässä vuosina 2015-2019. Tavoitteena oli selvittää syitä, miksi
yrityksiä perustetaan Mäntsälään ja miksi osa yrityksistä on lakannut toimimasta Mäntsälässä. Toimeksiantajana työssä
oli Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, miten kuntaa voisi kehittää yrittämistä
ajatellen. Tarkoituksena ei ollut keskittyä pelkästään muutoliike-ilmiöön, mutta myös siihen liittyviin ongelmiin.
Työssä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin survey-tyyppinen
lomakehaastattelu, verkkokyselylomakketta käyttäen. Mäntsälän Yrityskehitys vastasi kyselylomakkeen lähettämisestä
kunnan yrittäjille. Lomakehaastatteluun vastasi 36 yritysedustajaa yli 30 eri alalta. Kyselylomakkeen avulla saatiin
yrittäjien mielipiteitä ja kokemuksia kunnan vahvuuksista ja heikkouksista. Kyselylomakkeen rakenne koostui
avoimista- ja monivalintakysymyksistä, sekä vapaasta palautteesta.
Tutkimustuloksista selvisi, että vuosina 2015-2019 Osakeyhtiöksi rekisteröityjen yritysten määrä oli kasvanut tasaisesti
Mäntsälässä. Sen sijaan avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, ja yksityisten elinkeinonharjoittajien määrä oli
laskenut. Kyselylomakkeen tuloksista selvisi, että Mäntsäläläiset yritykset arvostivat Lahti-Helsinki moottoritien
vaikutukset yritystoiminnassa korkealle. Myös Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimivat palvelut korostuivat yritysten
vastauksissa.
Yli puolet vastaajista koki yrityksen olevan fyysisesti etäällä asiakaskunnasta, joka myös korosti kulkuyhteyksien
tärkeyttä Mäntsälässä. Tutkimustulokset saatiin käyttäen kyselylomakkeen tuloksia, yritystilastoja vuosilta 2015-2019,
sekä käyttäen muita lähteitä. Tutkimuksen perusteella yrittäjät haluaisivat kehittää kuntaa lisäämällä toimitiloja, sekä
myytäviä tontteja. Yritykset kaipasivat myös parempia tietoliikenneyhteyksiä, sekä julkisen liikenteen kehittämistä
Mäntsälässä.

Lasten Yrittäjäkirjasta – Onni ja Sofia perustavat
marjajogurttijäätelöpuristamon syntyi äänikirja
27.05.2020
Mäntsälän kirjastossa havaittiin huutava pula lasten äänikirjoista. Koronaepidemian aikana kuunneltavia lastenkirjoja
kaivataan kovasti, kertoo Mäntsälän kirjaston lasten- nuorten ja musiikkialueiden vastaava kirjastonhoitaja Riitta
Manninen. Hänen ideansa oli lukea ja näyttää Yotube videolla Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikön Jyrki
Teeriahon kirjoittama Lasten Yrittäjäkirja – Onni ja Sofia perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon.
Äänikirja ja video ilmestyivät 12. toukokuuta. Kirjan kustantaja on oululainen lastenkirjakustantamo N-Y-T-NYT OY ja
painettu kirja ilmestyi keväällä 2018. Sekä kustantaja että kirjoittaja olivat iloisia Riitta Mannisen ideasta ja antoivat
oitis luvan äänikirjaan. Tuotos ohjataan alakoulujen opettajien kautta koululaisten käyttöön, kertoo Riitta Manninen.
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Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: Business Finlandin koronatuet
vaikuttavat, sivutulot eivät
27.05.2020
Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: Business Finlandin koronatuet vaikuttavat, sivutulot eivät
Työ- ja elinkeinoministeriö 26.5.2020 16.13
UUTINEN
Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Palkka- ja muut sivutulot
eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät. Business Finlandilta koronatukea saaneille yksinyrittäjille ei
tule myöntää yksinyrittäjien tukea. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä.
Yksinyrittäjien tukea koskevaan ohjeistukseen on tehty esiin nousseiden kysymysten myötä täsmennykset seuraavista
asioista:
• Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutuksen) tai
liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle,
joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut
palkkatöihin.
• Hiljattain aloittaneiden yrittäjien ohjeistusta on täsmennetty. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan
vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Arviossa kiinnitetään
huomiota siihen, että jatkuessaan toiminta olisi johtanut vähintään 20 000 euron yrittäjätuloon tai laskutukseen
vuodessa. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida
esitetyn näytön, esimerkiksi tilausten, varausten tai sopimusten perusteella. Tätä voidaan soveltaa myös
arvioitaessa tulojen alenemaa epidemian myötä.
• Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden
määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole
enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea.
• Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YELeläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.
Työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä Kuntaliiton kanssa valmistelemat täsmennykset löytyvät kokonaisuudessaan työja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.
Ellei verkkosivuilta löydy tarvittavaa tietoa, työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa kunnille neuvontaa yksinyrittäjien tuen
haun järjestämisestä sähköpostitse osoitteesta yksinyrittajientuki@tem.fi ja puhelimitse numerosta 029 504 7300
(arkisin klo 10–12). Puhelinpalvelu on toiminnassa perjantaihin 29.5. saakka. Sähköpostipalvelu on käytössä kesäkuun
puolelle tarpeesta riippuen.
Yrittäjät voivat tarvittaessa hakea muutosta tukipäätökseen kunnasta
Tarkennetun ohjeistuksen myötä niiden kielteisen tukipäätöksen saaneiden yksinyrittäjien, joita tarkentunut ohjeistus
koskee, kannattaa olla yhteydessä kuntaansa ja hakea tarvittaessa muutosta tukipäätökseensä.
Kunnat neuvovat yksinyrittäjiä tuen hakemisessa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä ja vastaavat
tehdyistä päätöksistä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yksinyrittäjien tuen myöntämisestä kunnille sekä tuen yleisistä
ehdoista.
Tuen myöntäminen on lähtenyt ripeästi käyntiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on tähän mennessä myöntänyt avustuksen
306 kunnalle 310:stä.
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.
Valtio on varannut yksinyrittäjien tukeen yhteensä 250 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa rahoituksen
riittävyyttä.

NIMITYSUUTISIA: MYK:n hallituksen jäsen Sirpa Huuskonen myös Postin
hallitukseen
29.05.2020
Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen on nimitetty Postin hallitukseen. Huuskonen jatkaa edelleen työtään
myös Tokmannin henkilöstöjohtajana ja MYK:n hallituksen jäsenenä.
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Postin hallituksen puheenjohtajana toimii Sanna Suvanto-Harsaae.
Sirpa Huuskonen:
Henkilöstöjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Postin hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Luottamustoimet:
• Hallituksen jäsen: Helsingin seudun kauppakamari (2018–), Mäntsälän Yrityskehitys Oy (2017–).
Lähde: www.posti.fi

Nordic Working Men Oy valitsi Mäntsälän
03.06.2020
Telinepalvelua Mäntsälästä
Nordic Working Men osakeyhtiö on sijoittumassa Mäntsälän Liljendalin yritysalueelle, jonne valmistuu piakkoin
yrityksen varastopiha ja vuoden 2021 aikana myös noin 500 neliön halli. Maansiirtotöitä Liljendalin tontilla on jo tehty.
Toiminnan Mäntsälässä pitäisi olla täydessä käynnissä viimeistään vuonna 2022, arvioi Nordic Working Menin
työpäällikkö Ari Kujanpää. Yhtiö tunnetaan myös nimellä Telinepalvelu.
Yhtiö valitsi Mäntsälän keskeisen sijainnin vuoksi. – Mäntsälästä käsin on helppo tavoittaa asiakkaat. Toimitukset
sujuvat kätevästi. Osa omistajistamme asuu myös paikkakunnalla ja toki sekin painoi sijoittautumispäätöksessämme.
Työllistämme tällä hetkellä suoraan noin 15 ihmistä ja sen lisäksi välillisesti noin kaksikymmentä henkilöä
alihankintojen kautta. Päätuotteemme ovat rakennustelineet, sääsuojat sekä järjestelmämuotit, joita vuokraamme ja
asennamme asiakkaillemme. Uutuutena kokoonpanoon on saapuneet järjestelmämuotit. Materiaalit hankitaan Saksassa
sijaitsevilta tehtailta.
Lisätietoja: www.telinepalvelu.fi

Ball lahjoittaa Mäntsälään 10 000 euroa tänään torstaina 4. kesäkuuta 2020
04.06.2020
Mäntsälän Mattilassa toimiva Ball tukee mäntsäläläisiä perheitä ja yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat kohdanneet haasteita
COVID-19 epidemian vuoksi.
Maailmanlaajuinen Ball-konserni päättänyt tukea COVID-19 epidemiasta kärsineitä henkilöitä toimipaikkojensa
lähiyhteisöissä globaalisti. Emoyhtiö on osoittanut tähän yhteensä 5 miljoonaa dollaria. Annettava tuki on jaettu
kaikille yhtiön toimipaikoille henkilöstömäärän suhteessa. Mäntsälän tehtaan osalta osuus tästä summasta on 10 000
euroa.
Tavoitteena on auttaa ihmisiä, jotka ovat joutuneet avun tarpeeseen COVID-19 epidemian vuoksi, kohderyhminä on
mainittu lapset, lapsiperheet ja vanhemmat ihmiset. Monet perheet ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin lomautusten
ja työttömyyden vuoksi, useissa maissa riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, kuten vanhemmat ihmiset ovat joutuneet
rajoittamaan elinpiiriään tuntuvasti pandemian vuoksi. Tuki pyritään kohdistamaan tehtaan kotipaikkakunnalle ja se
ohjataan Mäntsälän seurakunnan, Keusoten sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Näin tuki saadaan
kohdennettua apua tarvitseville perheille ja henkilöille. Käytännössä tukimuoto on Mäntsälän Citymarketin lahjakortit.
Ball on maailman suurin alumiinitölkkien valmistaja, joka työllistää yli 18.000 ihmistä reilussa sadassa maassa. Suomen
tuotantolaitoksella Mäntsälän Mattilassa Ball työllistää 100 henkilöä.
Lisätietoja: Ball Beverage Packing Mäntsälä Oy, HR manager Pekka Heinänen.

Ravintola-alan tuki aukeaa tänään 5. kesäkuuta 2020
05.06.2020

Suuri osa ravitsemisyrityksistä saa hyvitystä toiminnan rajoittamisesta ilman
hakemusta – tukea työllistämiseen voi hakea 5. kesäkuuta alkaen
Työ- ja elinkeinoministeriö 4.6.2020 13.52
TIEDOTE
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Kuva: Finland Image Bank
Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä
toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus (KEHA-keskus).
KEHA-keskus julkaisee verkkosivuillaan 5.6.2020 ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta. Hakukanavat
aukeavat 5.6.2020.
Yritysten, jotka saavat hyvitystä joukkomaksatuksella, ei tarvitse hakea sitä erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan
Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys
joukkomaksatuksen piiriin.

Tuen ja hyvityksen määrä riippuu yrityksestä
Ravintoloiden tuen mallissa on kaksi toisiaan täydentävää osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä, ja toisella
osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.
Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat
paljon.
Hyvitys toiminnan rajoittamisesta:
• Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa 2020 laskenut verrattuna
huhti-toukokuun 2019 tai tammi-helmikuun 2020 keskimääräiseen myyntiin. Vertailujaksoksi valitaan
automaattisesti yrityksen kannalta edullisempi jakso.
• Hyvitys on enintään 15 prosenttia myynnin laskusta ja enimmillään 500 000 euroa.
• Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien
yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Tällöin yrittäjältä ei edellytetä mitään omia toimia.
Yrityksille, joita ei voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.
• Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä
maksetaan mahdollisimman nopeasti. Loppuerä hyvityksestä pyritään maksamaan kesäkuun loppupuolella.
• Hyvityksen määrään eivät vaikuta yrityksen saamat muut tuet. Tukien mahdollista yhteensovittamista
arvioidaan erikseen.
Uudelleentyöllistämisen tuki:
• Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Tukea voi saada enintään siitä määrästä työntekijöitä, mitä
yrityksessä laskennallisesti työskenteli kokoaikaisesti helmikuussa 2020 vuokratyönä tai alihankintana hankittu
työ mukaan lukien. EU:n valtiontukisäännösten vuoksi tuen määrä yhdelle yritykselle tai konsernille on
kuitenkin enimmillään 800 000 euroa.
• Tuki maksetaan niistä työntekijöistä, joille yritys maksaa 1.6.–31.8.2020 väliseltä ajalta palkkaa yhteensä 2 500
euroa tai maksaa vuokratyönä tai alihankintana hankitusta työstä palveluntarjoajalle 4 500 euroa työntekijää
kohden.
• Tuen myöntämisessä ei ole merkitystä, minkälaisessa työsuhteessa työntekijät ovat ravitsemisyritykseen.
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• Tukea ei myönnetä niiden työntekijöiden palkkauskustannuksiin, joihin on myönnetty jotain muuta julkista
tukea.
• Tuki myönnetään hakemuksesta. Hakemus laitetaan maksuun heti, kun KEHA-keskus on tehnyt päätöksen
tuen myöntämisestä.

Ravintola-alan erillistuki perustuu eduskunnan tahtotilaan
Valtioneuvosto antoi 4.6.2020 asetuksen ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan
rajoitusten hyvittämisestä annetun lain voimaantulosta. Laissa säädetään eduskunnan edellyttämällä tavalla majoitus- ja
ravitsemistoiminnan rajoitusten kohtuullisesta kompensoinnista ja vaikutuksia lieventävistä toimenpiteistä.
Ravitsemisliikkeet velvoitettiin lailla pitämään sisä- ja ulkotilat suljettuna asiakkailta 4.4.–31.5.2020 välisen ajan.
**
Katso myös: Neuvoja ja linkkejä koronaepidemian aikana (MYK).

TE-toimiston maksuttomia yrittäjäkoulutuksia kannattaa hyödyntää
08.06.2020
Hyödynnä TE-toimiston maksuttomia yrittäjäkoulutuksia. Nyt haku näihin:
Markkinointi ja myynnin kasvattaminen (verkkokoulutus)
Yrityksen verotus (verkkokoulutus)

Hallitus esittää yrittäjien kustannustukea eduskunnalle
08.06.2020
Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-esitys-kustannustuesta-eduskuntaan-toimialan-ja-yrityksenliikevaihdon-lasku-edellytyksena-tukeen
Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan
nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut yli
30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
• Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua
voimaan. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
• Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
• Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammihelmikuun myynnin keskiarvoon.
Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista
Hakemus tuen saamiseksi tulisi tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Lakiesityksen mukaan Valtiokonttori
tekisi tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella.
Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä
virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.
Yrityksen olisi hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Tiedot
tarvitaan tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista,
jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.
Tuen hakeminen olisi mahdollista sitten, kun laki ja siihen liittyvä asetus on hyväksytty, ja Valtiokonttori on ottanut
huomioon eduskunnan mahdollisesti esittämät muutokset. Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö,Valtiovarainministeriö 5.6.2020

Hallituksen esitys kustannustuesta
08.06.2020
Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen
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https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-esitys-kustannustuesta-eduskuntaan-toimialan-ja-yrityksenliikevaihdon-lasku-edellytyksena-tukeen
Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan
nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut yli
30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
• Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua
voimaan. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
• Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
• Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammihelmikuun myynnin keskiarvoon.
Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista
Hakemus tuen saamiseksi tulisi tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Lakiesityksen mukaan Valtiokonttori
tekisi tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella.
Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä
virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.
Yrityksen olisi hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Tiedot
tarvitaan tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista,
jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.
Tuen hakeminen olisi mahdollista sitten, kun laki ja siihen liittyvä asetus on hyväksytty, ja Valtiokonttori on ottanut
huomioon eduskunnan mahdollisesti esittämät muutokset. Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin.

Hallitus esittää yrittäjien kustannustukea eduskunnalle
08.06.2020
Ennakkotieto:
Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-esitys-kustannustuesta-eduskuntaan-toimialan-ja-yrityksenliikevaihdon-lasku-edellytyksena-tukeen
• Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia
vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma
liikevaihto olisi laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
• Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua
voimaan. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
• Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
• Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammihelmikuun myynnin keskiarvoon.
Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista
• Hakemus tuen saamiseksi tulisi tehdä Valtiokonttorille viimeistään 31.8.2020. Lakiesityksen mukaan
Valtiokonttori tekisi tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen
perusteella. Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun
muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.
• Yrityksen olisi hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset.
Tiedot tarvitaan tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista
korvauksista, jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.
• Tuen hakeminen olisi mahdollista sitten, kun laki ja siihen liittyvä asetus on hyväksytty, ja Valtiokonttori on
ottanut huomioon eduskunnan mahdollisesti esittämät muutokset. Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille
tarkemmin.
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Suomen Yrittäjät julkistivat kuntabarometrin – Uudenmaan yksittäiset
kuntakohtaiset tulokset keskiviikkona
09.06.2020
Suomen Yrittäjien kuntabarometri kertoo yrittäjän ja kotikunnan yhteistyöstä. Tänä vuonna valtakunnallisesti oli
ennätykselliset 10404 vastaajaa. Kuntabarometri on väline kehittää kunnan elinkeinopolitiikkaa.
Valtakunnallisesti yrittäjät pitävät tärkeimpänä aloittavan yrittäjien palveluja. Yleensä yrittäjät ovat tyytyväisiä omaan
kuntaansa. Heikoimman tuloksen tutkimuksessa saavat kuntien hankintapolitiikka.
Tänään tiistaina julistettiin vain kunkin kuntakokoluokan menestyneimmät kunnat eli missä on paras yrittää. Pienten
kuntien (alle 10 000 asukasta) voiton vei Kärsämäki, keskisuurissa kunnissa (10 000 – 50 000 asukasta) voittajana oli jo
kolmatta kertaa Lieto. Suurten kuntien (yli 50 000 asukasta) voiton sai Seinäjoki kuten kahtena aiempanakin vuotena.
MYK onnittelee!
Uudenmaan kuntakohtaiset tulokset julkaistaan huomenna keskiviikkona. Kerromme tuloksista.

Mäntsälässä yrittäjät ovat tyytyväisiä yrityspalveluihin, infrastruktuuriin ja
yritysten houkuttelemiseen kuntaan
10.06.2020
Suomen Yrittäjät julkisti Yritysbarometrin valtakunnallisesti eilen 9.6.2020. Kuntakokoluokissa pärjäsivät parhaiten
Kärsämäki, Lieto ja Seinäjoki.
Uudenmaan Yrittäjien tulokset on juuri julkistettu (10.6.2020). Mäntsälän osalta tutkimuksen voi
tiivistää: ” Mäntsälässä yrittäjät ovat tyytyväisiä yrityspalveluihin, infrastruktuuriin ja yritysten
houkuttelemiseen kuntaan”.
Vastaajia Mäntsälästä on erittäin hyvin eli peräti 61. Monien muiden kuntien asukaslukuun verrattuna vastausprosentti
kuntamme osalta on kiitettävä. Uudenmaan tuloksissa ovat kaikki 21 uusmaalaista kuntaa
Kokonaistuloksissa Mäntsälä pärjää seuraavasti:
1. Keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanoista
Mäntsälä kolmas Uudellamaalla arvosanalla 3,62 (asteikko 1-5), edellä ovat Inkoo (3,85) ja Kerava (3,84).
Hännänhuippuna Hanko (2,14).
2. Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys
Mäntsälä viides arvosanalla 3,55. Edellä ovat Myrskylä, Kerava, Inkoo, Lapinjärvi
3. Kunnan hankintapolitiikka
Mäntsälä sijalla neljä (3,18). Edellä ovat Myrskylä, Kerava ja Lapinjärvi. Tässä mittaustuloksessa Mäntsälä on
parantanut sijoitustaan huomattavasti aiemmista tuloksista!
4. Kuntien Yrityspalvelut
Mäntsälä kakkonen (3,93) ja edellä vain Kerava pienoisella erolla (3,97).
5. Elinkeinopolitiikan asema kunnassa
Mäntsälä neljäs, edellä ovat Myrskylä, Kerava ja Inkoo.
6. Infrastruktuuri
Mäntsälä tässäkin neljäs (3,67). Edellä ovat Inkoo, Kerava ja Myrskylä.
7. Koulutus ja osaaminen
Mäntsälä jälleen kolmas (3,39). Edellä ovat Kerava ja Inkoo.
Tuloksia voi tutkia ja tarkastella lähemmin:
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/kuntabarometri2020_uusimaa.pdf
ja
https://www.yrittajat.fi/uudenmaan-yrittajat/a/uutiset/628759-yrittajien-mielipide-inkoo-kerava-myrskyla-ja-mantsalaerottuvat-kunnista
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