
Melkein päivälleen 20 vuotta aikaisem-
min puuhasivat vanhat partiolaiset 
Jarmo ”Heinä” Heinonen ja Espoon 

nuorisotyöntekijä ”Piuku” Könönen pystyyn 
oman lippukunnan Mankkaalle, missä oli sil-
loin selvä tilaus omalle partiolle.

Vuosien mittaan Eräsusista on kehittynyt 
elinvoimainen ja vireä lippukunta, joka kuu-
luu Espoon alueen aktiivisimpiin. Kiitos tästä 
kuuluu sekä mukana toimineille nuorille että 
aikuisille tukihenkilöille, joita on vuosien mit-
taan ollut mukana aina sen mukaan kun heitä 
on tarvittu.

Juhlatilaisuudessa tavattiin vanhoja tuttuja, 
nautittiin hieno juhlaillallinen ja muisteltiin 
lippukunnan taivalta vaatimattomasta alusta 
tämän päivän hyvin organisoituun toimintaan, 
jonka vetovastuu on siirtynyt Eräsusien omille 
kasvateille.

Juhlapuheen piti toiminnan alkuvaiheessa 
aktiivisesti mukana ollut pitkän linjan partio-
lainen Hannu Santasalo, joka kiitti mukana 

olleita ja edelleen 
mukanaolevia nuoria 
ja vanhempia partio-
laisia panoksestaan 
tarjota unohtumatto-
mia elämyksiä ja ko-
kemuksia Mankkaan 
nuorille.

Oli hienoa nähdä mukana niitä partiolaisia, 
jotka alkuvaiheessa tutustuivat partiotoimin-
taan 7-vuotiaina sudenpentuina ja nyt toimivat 
joko lippukunnan johtotehtävissä tai muuten 
toiminnan tukihenkilöinä. 

Vaikka johtajia onkin kasvanut Eräsusien 
omasta piiristä, on toiminnaan jatkumisen 
kannalta edelleenkin tarvetta partiokokemus-
ta omaavista tai siitä kiinnostuneista vanhem-
mista, jotka voisivat toimia pienempien suden-
pentulaumojen vetäjinä. Jos olet kiinnostunut, 
niin yhteydenottoasi arvostettaisiin Mankkaan 
Eräsusissa. 

Yhteystiedot löydät www. erasudet.fi. 

Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet 
juhli 20-vuotispäiväänsä

Helmikuun 27. päivänä vietettiin Mankkaan Koululla partiolippukunta Mank-

kaan Eräsusien 20-vuotisjuhlaa partiolaisten ja juhlavieraiden arvovaltaisessa 

mutta rennossa seurassa.

Mankkaa-seuran perinteinen pääsiäista-
pahtuma järjestettiin palmusunnuntaina 
13.4. Lähes kaatosateesta huolimatta osan-
otto oli runsas ja lasten riemu suuri pääsi-
äismunien löytyessä. Seuraavat Mankkaalla 
toimivat yritykset tukivat pääsiäistapahtu-
maamme lahjoituksin:

K-Supermarket Mankkaa
Alepa Mankkaa
Lidl Mankkaa
Uudenmaan Herkku Oy
The Chili’s Pizzeria&Grill
Teatteri Hevosenkenkä

Lisäksi eräät mankkaalaiset yksityishenkilöt 
lahjoittivat arpajaisvoittoja. 

MANKKAA-SEURA KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI 
KAIKKIA LAHJOITTAJIA TUESTA!

Toivottavasti myös mahdollisimman mo-
nen tapahtumaan osallistuneen lapsen 
vanhemmat varmistavat osaltaan tämän 
jo vuodesta 2002 järjestetyn tapahtuman 
jatkumisen tulevaisuudessakin ja tukevat 
seuran toimintaa liittymällä jäseniksi. Jäsen-
maksu on vain 10 €/talous/vuosi.

Alkuvaiheen partiolaiskonkarit vasemmalta Max Finell, Hannu Santasalo ja Jarmo Heinonen

PÄÄSIÄISTAPAHTUMA

Teksti ja kuva: Riitta Santasalo
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KIINTEISTÖNVÄLITYS

www.uviko..www.hertta-keittiot..

Luotettava kumppanisi
Mankkaalla jo 10 vuotta!

Marko Mäki
Tuotepäällikkö

045-1121810

Ulla Viitanen
Kauppat.maist., LKV

040-5212887

Seppo Mäki
Dipl.ins. KiAT

0400-210219

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo

Mankkaa-seuran stipendit jaetaan kotiseudun ja ympäristön kultuurin, 
urheilun tai tieteen edistämisessä ansioituneille oppilaille.

Mankkaanpuron koulu
Laura Salin ( 6S )
Paavo Nurminen ( 6J )

Taavinkylän koulu
Meenu Tarna
Timo Salojärvi

Mankkaan koulu
Anna Vuorenmaa( 9D)
Jussi Isotalo ( 9D )

Kesä on puhkeamassa kukkaan. Mankkaalaisis-
sakin puutarhoissa toteutetaan puutarhaunel-
mia myös tänä kesänä. Toivotaan sään suosivan 

kaikkea kasvua ja puuhastelua!

Talvi on takana myös Mankkaa-seurassa ja on aika 
tarkastella toimintaresurssejamme ennen lomakau-

den alkua ja verkkokeinuun asettumista.

Huolestuttavaa on, että Mankkaa-seuran jäsen-
määrä on jonkin verran hiipunut. Käytännössä 
se tarkoittaa sitä, että jo perinteiksi tulleita ta-

pahtumia lapsille ja lapsiperheille ei ehkä voida 
tulevaisuudessa toteuttaa entisenlaisina - niitä täy-

tynee typistää. Tänä vuonna vielä saatoimme tarjota 
mankkaalaisille lapsiperheille pääsiäismunien etsinnän 
palmusunnuntaina tavalliseen tapaan. Kurjasta säästä 
huolimatta paikalle saapui runsaasti lapsia vanhempi-
neen ja isovanhempineen. Riemu oli suuri, kun heinien 

joukosta löytyi muna poikineen. Koulujen perinteiset 
stipenditkin ansioituneille mankkaalaiskoulujen 6. ja 9. 
luokkalaisille saadaan myös tänä vuonna annettua. Jatko 

näihin kumpaankin asiaan saattaa hankaloitua, ellei 
sitten jäsenmäärä ryhdy nousemaan. Kymmenen 

euron jäsenmaksun ei luulisi olevan ihan liian iso maksu 
mankkaalaisten kukkaroille. Kuka tahansa kun voi olla jä-
sen ilman velvollisuutta tulla muuten osallistumaan. Toki 
mielellään toimintaan halutaan lisää käsiä ja jalkoja, tilai-
suudet kun eivät synny itsestään.

Tänä keväänä monet mankkaalaiset ovat ihmetelleet kau-
pungin rakennushankkeita alueellamme; mm. Mankkaan 
aukion kallista uudelleenrakentamista, ostoskeskuksen 
pohjoisreunalla kulkevaa runsasportaista lenkkipolkua 
sekä Mankkaan rajan pintaan Olarin puolelle rakennet-
tavia suihkulähteitä. Tämä johtuu tietenkin kaupungin 
rakentamisohjelmasta, joka tehdään viideksi vuodeksi 
eteenpäin. Tätä ei kuitenkaan ole haluttu lähteä purka-
maan, vaikka tässä taloustilanteessa luulisi kaupungilla 
olevan muitakin rahareikiä.

Mankkaa-seura toivottaa oikein hyvää ja rentouttavaa 
kesää kaikille jäsenilleen ja kaikille muillekin mank-
kaalaisille. 

 Reijo Stedt
 Mankkaa-seuran puheenjohtaja
 reijo.o.stedt@kolumbus.fi

Puheenjohtajan palsta

Tapahtumat eivät synny - ne tehdään



Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan leipomon viereisessä ok-talossa)

puh 09-5021603
gsm 0400-209187
fax 09-4123068

kristiina.nordling@saunalahti.fi
www.mankkaanelainlaakari.fi

 UNIVET MANKKAA  
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA

Mankkaantie 2–4
02180 Espoo

ma–to 8–20, pe 8–16 
(09) 8676 1186

Koko perheen
parturi-kampaaja

Paula Ikävalko
Seilikuja 2, 02180 ESPOO

p. 0500-235 033, 09-523 380
Teen kaikkia alan töitä

myös kotonasi

Auki sop. mukaan myös iltaisin

Mankkaantie 2-4, 

02180 Espoo

Puh. 09 452 0700  

WWW.PRIMALKV.COM

VÄL I TÄMME KOT IS I  KÄS ITYÖNÄ

Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalvelua Mankkaan ostoskeskuksessa. 

Yritys on hyväksytty ensimmäisenä espoolaisena toimistona Suomen 

Kiinteistönvälittäjäliiton laatujärjestelmään ja sen yrittäjä on valittu Vuoden 

Kiinteistönvälittäjäksi. Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota asunnostasi!

YSTÄVÄLLINEN LAATUVÄLITTÄJÄSI LÄHELLÄ

RIITTA SANTASALO
Kiinteistönvälittäjä, LKV, TJ

040 773 8217

OILI JÖRGENSEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 550 508

RIIKKA PFITZNER-SAARNIA
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 502 2171

MARJAANA FAGERHOLM
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KTM

050 566 0666

Aikuisten nAisten 
kuntosAli

30 minuuttiA riittää

*Maksat vain liittymismaksun 39€. Normaali kk-maksu 59€/kk
liity nyt jA sAAt kesäkuun treenit 0€*!

Livia Club Mankkaa      Mankkaan ostoskeskus      www.liviaclub.fi

Parturi-Kampaamopalvelut puh. 09 412 9421

Kauneushoitola  puh. 044 293 5166
  • ripsien pidennykset 
  • varpaankynsien geelaus
     sekä hermoratahieronta

www.parturikampaamojaspis.fi
Mankkaantie 2-4 B, Mankkaanportti, 2 krs.

Parturi-Kampaamo
Kauneushoitola

UUTENA
MEILTÄ!
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Mankkaa-seuralle on tullut viime aikoina va-
lituksia sekä Mankkaalla irrallaan olevista 
koirista että koirien jätöksistä. Seuran johto-

kunnalla ei ole mahdollisuutta puuttua asiaan, mutta 
se toteaa, että järjestyslain (612/2003) mukaan koirat 
on pidettävä taajamissa kytkettyinä, taajamien ulkopuo-
lella kiinnipidossa noudatetaan metsästyslakia. Saman lain 
mukaan koirien jätökset on kerättävä taajamien hoidetuilta 
alueilta, joilla tarkoitetaan kuntien ylläpitämiä ja yksityishenkilöiden 
hoitamia alueita. Vastuuntuntoinen koiranomistaja kerää koiransa jätök-
set tervettä maalaisjärkeä käyttäen myös muualta. 

Koiran ulkoiluttaja on aina vastuussa koirasta ja sen käytöksestä, eikä 
koirasta saa olla haittaa tai häiriötä muille ulkoilijoille. Kaikki ongelmati-
lanteet on pyrittävä selvittämään ja hoitamaan asianosaisten kesken heti 
paikan päällä.

Mankkaalla on satoja koiria, jotka ovat omistajilleen rakkaita perheen-
jäseniä. Siksi on järkyttävää, että alueella on tiettävästi liikkunut myös 
koirien myrkyttäjä. 

Sekä koiralliset että koirattomat mankkaalaiset mahtuvat varmasti 
ulkoilemaan alueella, kunhan joustoa ja ymmärrystä löytyy molemmin 
puolin eikä mihinkään kohtuuttomiin toimenpiteisiin ryhdytä. On ikävää, 
jos kaikki koirat ja niiden omistajat leimataan ongelmiksi muutamien vas-
tuuntunnottomien ihmisten vuoksi, suurin osa mankkaalaisista koirista ja 
niiden omistajista kun käyttäytyy erittäin hyvin mitään häiriöitä tai ongel-
mia aiheuttamatta. 
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MANKKAA-SEURA RY:N JÄSENMAKSU
2014
10 €/TALOUS

HALUTESSANNE VOITTE MAKSAA LISÄKSI 
TUKIMAKSUNA VALITSEMANNE SUMMAN

MUISTATTEHAN KERTOA OSOITTEENNE
JÄSENREKISTERIÄ VARTEN

Lisää Mankkaa-Seuran toiminnasta ja ajankohtaiset uutiset löydät myös verkosta: www.mankkaa-seura.fi

Mankkaa-seuran jäseneksi voitte liittyä yksinkertaisesti maksamalla jäsenmaksun 10 €/talous/vuosi. 
Tässä maksutiedot myös nykyisille jäsenille, jos vuoden 2014 on jäänyt maksamatta.

Yhteisten 
alueiden kunnossa-pito kuuluu kaikille ja tuo iloa jokaisel-le. Myös lemmikit 

kiittää!

Huomaavaisuus luo viihtyvyyttä meille kaikille
Kesä tuo tullessaan mahtavien ulkoilukelien lisäksi myös huolen yhteisten liikunta- ja viheralueiden viihtyisyydestä, sillä 

pienenkin vähemmistön piittaamattomuus vaikuttaa meidän kaikkien viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Annetaan tänä 

kesänä toisillemme - ja lemmikeillemme - iloinen lahja ja tehdään viihtyvyydestä yhteinen asia!


