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Syyskokouksessa keskustelemme aiheesta

OVATKO KOIRAT MANKKAALLA 
SIUNAUS VAI KIROUS?
Luennoitsijana eläinlääketieteen 
professori Marjatta Snellman 

Koirat herättävät meissä monenlaisia tunteita! 
Monelle ne ovat läheisiä ystäviä, liikuntakavereita, leikkitovereita, 
yksinäisyyden ja läheisyyden jakajia, harrastus- ja työtovereita. 
Toisaalta on ihmisiä, jotka eivät lainkaan halua olla tekemisissä 
koirien kanssa, pelkäävät niitä, tai muusta syystä eivät pidä niistä.

Mankkaalla on muutama sata koiraa, Espoossa 12–15 000 ja
koiranomistajia monin verroin, sillä onhan jokainen perheenjäsen 
koiran omistaja.

Olisi tärkeätä, että kaikki asukkaat koirineen ja ilman koiria 
mahtuisivat liikkumaan metsissä, puistoissa ja teillä sulassa sovussa.

TULE SYYSKOKOUKSEEN KESKUSTELEMAAN KOIRA-ASIOISTA! 

Kaikki ovat tervetulleita, myös ei jäsenet. 

Mankkaa Seura ry:n
 

ma 18.10.2010 klo 18.00 
Mankkaan Väentuvalla
Vanhan-Mankkaankuja 2 C

SYYSKOKOUS

Sääntömääräiset asiat:
• Puheenjohtajan valinta 
 vuodelle 2011
• Johtokunnan jäsenten 
 valinta erovuoroisten 
 tilalle
• Vuoden 2011 
 toimintasuunnitelma ja
  talousarvio

Muistathan, että vain seuran 
jäsenet saavat äänestää.

Kahvitarjoilu! 

Kakun tarjoaa 
Tapiolan Leipomo, 
jonka kahvilassa voi nauttia 
arkipäivisin klo 7.00–18.00 
suussa sulavista leivonnaisista 
ja ostaa lämpimäisiä mukaan. 

Puh. 09-435 500 70 ja 
kotisivuosoite: 
www.tapiolanleipomo.fi.

13–17 vuotiaille tarkoitettu “nuorten olohuone” Cafe Manu starttaa taas toimintansa 2.10.2010 Makasiinilla
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Puheenjohtajan palsta
Vanha sanonta on, että kylmän ja pitkän talven jälkeen tulee lämmin kesä. Ja niinpä nyt kävikin. 
Kuumuutta riitti ja moni ehti toivoa jo helteiden loppuvan. Kesä olikin meteorologien mukaan 
hellepäivien lukumäärältään sellainen, että niitä saa kokea keskimäärin kerran sadassa vuodes-
sa. Toisaalta tällainen todennäköisyys teorioiden mukaan on sikäli vinkeää, että se ei ”muista 
menneitä”. Ensi kesä voi aivan yhtä hyvin olla yhtä kuuma. Saas nähdä. Vai onko tämä sitä 
pelättyä ilmastonmuutosta?

Niin hieno kuin tällainen kesä onkin, niin puutarhoille se tiesi runsaasti kastelutyötä. Kallista 
puhdistettua Päijänteen vettä joutui valuttamaan kuutiokaupalla päivittäin. Nyt vielä tästä ve-
destä täytyy maksaa suotta jätevesimaksunkin, joka tuplaa hinnan. Ei luulisi olevan vaikea tar-
vittaessa arvioida kasteluveden määrää keskimääräisten kulutuslukujen perusteella ja laskuttaa 
vain veden hinnan näiltä osin ilman jätevesimaksua. Tässä olisi kehittelemisen varaa. 

Mopot ja nuoriso ovat taas puhuttaneet. Viritetyillä mopoilla ajetaan hurjaa vauhtia edesta-
kaisin ja melu on sen mukaista. Kielletyistä ajosuunnista ei välitetä puhumattakaan nopeusrajoi-
tuksista. Poliisikaan ei ehdi puuttua asiaan. Näin nuoret oppivat alusta alkaen olemaan piittaa-
matta yhteiskunnan pelisäännöistä. Piittaamattomuus näkyy myös ympäristön roskaamisessa. 
Kyllä meidän vanhempien pitäisi uskaltaa tiukemmin puuttua lapsiemme tekemisiin, seurata 
tarkemmin heidän edesottamuksiaan ja tietysti ennen kaikkea näyttää hyvää esimerkkiä. Sekin 
näyttää välillä unohtuvan.

Lehtitietojen mukaan bussilinjaa 105 ollaan lakkauttamassa rahapulan takia. Lukupuron, Ko-
kinkyläntie varren, Juhanilan, Jukolan ja Uudenkylän asukkaat jäisivät ilman suoraa yhteyttä Ta-
piolaan ja Helsinkiin. Tällaista ratkaisua ei voi todellakaan ymmärtää! Toivottavasti järki voittaa. 
Yritetään yhdessä vaikuttaa asiaan.

On taas Mankkaa-seuran syyskokouksen aika maanantaina 18.10. klo 18.00. Kannattaa tulla 
ja myös mukaan yhdistyksen toimintaan vaikuttamaan ja tekemään Mankkaasta entistä parempi 
paikka asua.                                                                                                       Juhani Vähäaho

juhani(at)vahaaho.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYS LKV [A]

Asuntosi myynti osaavissa käsissä!
Kilpailuta välittäjä, se kannattaa.

KYSY VÄLITYSPALKKIOTARJOUSTAMME!
Normaali väityspalkkio: huoneistot 3,7 %, sis. alv 23 %, kiinteistöt 4,6 %, sis. alv 23 %.

Maksuton arviointi

Ulla Viitanen  Seppo Mäki  Jonna Löflund  Sari Moilanen
040 521 2887  0400 210 219  040 777 8009  040 823 7753
Kauppat.maist., LKV  Dipl.ins.  LKV, KED  Myyntineuvottelija

• Asunnot

• Kiinteistöt

• Tontit

• Vapaa-ajan asunnot

• Vuokraukset

UVIKO OY LKV  www.uviko.fi   etunimi.sukunimi@uviko.fi  fax 09 455 5010

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo (Mankkaan liikekeskus)  

Toimistomme 
Mankkaalla.

Professori Marjatta Snellman on erittäin 
ansioitunut terveen koiranjalostuksen puo-
lustaja. Yliopistollisessa eläinsairaalassa 
hän on tehnyt vaikuttavan uran diagnosti-
sen kuvantamisen kehittämisessä.

Hänen työnsä on lisännyt lemmikkien 
hyvinvointia, edistänyt eläinlääketiedettä ja 
kehittänyt eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan opetusta. Snellmanin aikana on Yliopis-
tollisessa eläinsairaalassa kuvantamista 
laajennettu röntgenkuvauksesta ultraääni-
tutkimuksiin ja tietokonetomografiaan. 

Snellman on tuonut eläinlääketietee-
seen myös magneettikuvauksen, jota hänen 
kotimainen väitöskirjansakin käsittelee. 
Hän on eläinlääketieteellisen kuvantamisen 
uranuurtajana tunnettu myös muualla Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissa.

Snellman on perehtynyt koirien raken-
teellisten ongelmien lisäksi perinnöllisiin 
silmäsairauksiin ja hän on myös luennoinut 
perinnöllisistä neurologisista sairauksista. 

Vuoden eläinlääkäri 2007 on ensimmäi-
nen suomalainen oman alansa eläinlääke-
tieteen diplomaatti eli omaan tieteenalaan-
sa eurooppalaisen järjestelmän mukaan 
erikoistunut eläinlääkäri. Hänet kutsuttiin 
perustajajäseneksi European College of Ve-
terinary Diagnostic Imagingiin vuonna 1994. 

Syyskokouksessa luennoivan professori Marjatta Snellmanin lyhyt esittely
Marjatta Snellman valittiin vuoden 2007 

eläinlääkäriksi tunnustuksena sinnikkäästä 
toiminnastaan eläinsuojelun edistämisestä, 
koirien jalostuksen kehittämisestä nimen-
omaan eläinten kannalta parempaan suun-
taan ja diagnostisen kuvantamisen uranuur-
tajuudesta eläinlääketieteessä. Eläinlääke-
tieteen opiskelijat ovat kahdesti valinneet 
Marjatta Snellmanin vuoden opettajaksi.

Snellman olikin aikoinaan etujoukos-
sa innokkaasti perehtymässä ja tuomassa 
ongel makeskeistä opetusta eläinlääketie-
teelliseen tiedekuntaan.

Kennelliiton valtuusto kutsui yksimieli-
sesti kevätkokouksessaan 5/2010 Marjatta 
Snellmanin kunniajäsenekseen ansioistaan 
Kennelliiton tarkoitusperien toteuttamisen 
edistämisestä.
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Kun Mankkaanpuron koulun nykyiset kuu-
desluokkalaiset aloittivat koulunsa syksyllä 
2005 koulun vuoden teemana oli ”Yhteistyö 
ja vuorovaikutus”. Tavanomaisen opetuksen 
lisäksi koulussa alettiin kiinnittää erityistä 
huomiota oppilaiden viestintä- ja media-
taitojen kehittämiseen. Mankkaan Uutiset/
Mankkaa-seura halusi mielellään olla mu-
kana hankkeessa ja päätimme vuosittain 
seurata v. 2005 koulunsa aloittaneiden 
oppilaiden mediataitojen kehitystä. Nyt vii-
si vuotta myöhemmin pienet tytöt ja pojat 
ovat muorrosiän kynnyksellä olevia nuoria, 
joille media monessa eri muodossaan on 
kiinteänä osana heidän arkipäiväänsä. Ensi 
syksynä oppilaat siirtyvät yläasteelle ja 
näin ollen päätämme juttusarjamme tähän. 
Mankkaa-seura toivottaa kaikille Mank-
kaanpuron koulun oppilaille hyvää syksyä ja 
kuudesluokkalaisille onnea ja menestystä 
yläasteella.

Me ja Media 
Meidän luokkalaiset tilaavat /lukevat 
monia eri lehtiä: Systeriä, Aku Ankkaa, 
eläimiin liittyviä lehtiä, Miss MIX, Demi, 
Seventeen, Tom & Jerry, Softaaja, saliban-
dylehteä, tietokone, MB ja TM. Osa lukee 
myös Hesaria ja TIME-lehteä. Internetiä 
meidän luokkalaiset käyttävät aktiivisesti. 
Osaamme kaikenlaista tietokoneella. Olem-
me hyviä Wordin, Paintin sekä sähköpostin 
käyttäjiä. Useiden sähköpostiosoitteiden 

Hei, täällä Mankkaanpuron koulun medialuokka!

kanssa on joskus hankalakin selvitä.  Inter-
netissä meidän luokka käyttää esimerkiksi 
Facebookia, pojat taas pelaavat omia so-
tapelejään ja suurin osa chattaa. YouTube 
on paras! Suuri osa luokasta käyttää myös 
Meseä. Meidän luokkalaisten tv-ohjelma – 
ja elokuvamaku on hyvin laaja. Katsomme 
Simpsoneita, NCIS – rikostutkijat, House, 
Family Guy, Huippumalli Haussa, Napero, 
Täydelliset naiset, Top Gear, Myytinmurta-
jat, Järjenjättiläiset, Isännän ja emännän 
käytöskoulu, japanilaiset viikingit, Urheilu-
ruutu ja uutiset. Elokuvista mielen on jäänyt 

Scream! Radioasemista meidän luokkalai-
sista suurin osa taas kuuntelee Voice:a ja 
NRJ:ta. 

Mediaa meidän luokka käyttää aika pal-
jon päivässä. Tuntimäärät vaihtelevat nol-
lasta useampaan tuntiin.

Vanhemmat neuvovat meitä käymään 
asiallisilla ja turvallisilla sivuilla. Vanhem-
mat pyrkivät pitämään kiinni ikärajoista. 
Opettajat opettavat meitä hakemaan tietoa 
ja merkitsemään lähteitä.

Hyvää syksyä toivottaa 6K! 
Brita Toivonen

6. luokka on kuulemma ala-asteen parasta 
aikaa. Silloin on leirikouluja odottaa jo ylä-
astetta. Luokkamme henki on parantunut 
huimasti vaikka ei olekaan vielä niin hyvä 
kun voisi. Keräämme rahaa leirikouluun 
toivottavasti se onnistuu hyvin. Mitkään ai-
neet eivät ole olleet vielä hirveän vaikeita. 
Kuviksessa ollaan tehty paljon uutta ja liik-
kakin on monipuolista.

Hauskinta koulussa on kuvistunnit, kos-
ka meillä on niin hauskoja aiheita. Onnis-
tuin ekassa matikan kokeessa tosi hyvin. 
Odotan että tästä vuodesta tulee todella 
mukava. Olemme aloittaneet hissan projek-
tia. Se on todella kivaa tehdä. Minulla on 
paljon kavereita. Viimeisestä vuodesta ala-
asteella tulee kiva. Olen aika varma siitä, 
sillä meillä on uusi opettaja.

Viimeinen vuosi ala-asteella on aika 
kummallinen ajatus. Asiat ovat muuttuneet 
paljon, kun miettii sitä kun tuli ekan kerran 

6 R Luokan oppilaiden ajatuksia syksystä koulussamme!
kouluun. Silloin koulu oli paljon pienempi. 
Kaikki oli tosi pieniä verrattuna nykyiseen. 
Nyt ollaan kuudennella luokalla, koulun 
vanhimpia. Ensi keväänä hyvästellään ala-
aste ja mennään yläasteelle. Se on saman-
aikaisesti jännittävää, kiinnostavaa, haus-
kaa ja haikeaa. Tätä koulua tulee vähän 
ikävä, mutta sitä ei tarvitse miettiä onneksi 
vielä nyt.

Koulussa on ollut hauskaa. Saimme uu-
den opettajan. Tuntuu oudolta olla koulun 
vanhin, sillä viime vuonna olimme viiden-
nellä luokalla ja se on outoa että välillä 
kirjoitan 5R kun pitäisi 6R. Koulu on sujunut 
hyvin. Se on kivaa kun ajattelee että ensi 
vuonna menemme seiskaluokalle eli yläas-
teelle. Sain 9½ ensimmäisestä matematii-
kan kokeesta!
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Mankkaanportin yläkertaan menee usein 
ihmisiä mattokäärö kainalossaan ja reilun 
tunnin kuluttua he tulevat sieltä posket 
punaisina hehkuen. He vaikuttavat niin vir-
keiltä ja energisiltä, että oli pakko lähteä 
ottamaan selvää mitä siellä tapahtuu.

Hot Jooga® on maailmalla erittäin suo-
sittu liikuntamuoto ja se sopii kaikille ikään, 
kuntoon tai kokoon katsomatta – sekä mie-
hille että naisille. Yoga Nordicin Hot Jooga 
-koululla olemme omistautuneet opetta-
maan Hatha joogan eri muotoja yli kehon 
omaan lämpötilaan lämmitetyssä huonees-
sa, vähintään 38 astetta. Hot Jooga® ei 
aiheuta lihaskipuja vaan antaa harrastajal-

Mankkaalla uusi harrastus saavuttanut suuren suosion!
leen runsaasti erilaisia terveysvaikutuksia 
ja lisää sekä kehon että mielen hyvinvointia 
– antaa elämäniloa!

Suomessa on tunnettu lämpimän sau-
nan kehoa ja mieltä puhdistava vaikutus. 
Tuntuukin aika luontevalta yhdistää lämpö 
joogaharjoituksen tueksi ja tehosteeksi.

Heidi kertoo, että tämän syksyn uutuute-
na on Solar Jooga®. Se on Suomessa ke-
hitetty kirkasvalohoitoa, lämpöä ja joogaa 
yhdistävä laji, joka torjuu tehokkaasti poh-
joisen pimeän talven aiheuttamaa kaamos-
masennusta. Tunneilla käytetään valoauto-
matiikkaa, joka muistuttaa auringonnousua 
ja liikkeet tahditetaan valotason mukaan.

Kaikki tunnit ovat avoimia niin aloitte-
lijoille kuin kokeneemmillekin joogaajille, 
osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja tai 
taitoja. 

Tervetuloa tutustumaan!
Espoon joogakoulu
Mankkaantie 2-4 A, 2 krs.
Puh. 0400 - 111 103
espoo@yoganordic.fi 
Ks. lisätiedot, aikataulut ja hinnastot www.
hotjooga.fi tai www.solarjooga.fi 

Riitta Santasalo

Ostarillamme on toiminut vuoden alusta Hot Jooga-koulu, jota vetää Heidi Kara (kuvassa vasemmalla) ja Harriet Linnankivi (ku-
vassa oikealla).
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Välähdyksiä 
Mankkaan 

menneisyydestä

Mankkaalla vuoteen 2006 vaikuttanut varat. Jurkka Kukkonen on koonnut 
katkelmia Vanhan Mankkaan ja muunkin Mankkaan lähihistoriasta mappiin, jonka 
hän on luovuttanut Mankkaa-seuralle. Kukkonen on vv. 1974 – 78 toiminut Mank-
kaan Oma kotiyhdistyksen puheenjohtajana. Mankkaan Omakotiyhdistyksen (MOKY) 
nimi muuttui myöhemmin Mankkaa-seuraksi. Tulemme lainaamaan aineistosta 
kiinnostavia ja mankkaalaisesta menneisyydestä kertovia tarinoita. 
Nyt kerromme tarinaa Vanhan-Mankkaan kartanosta ja viljamakasiinista.
Lähteenä olemme käyttäneet mm. Jurkka Kukkosen koottua historiikkiaineistoa. 

Vanhan-Mankkaan kartano toimi 1600-lu-
vun alkupuolelta lähtien ratsutilana. Jos-
sain vaiheessa kartanon tilat jaettiin kah-
tia. Kartanon viljamakasiini rakennettiin 
todennäköisesti 1700-luvulla, suurin piir-
tein samoihin aikoihin kuin Suomenlinna. 
On havaittu, että makasiinin rakennustapa 
on samantapainen kuin Suomenlinnan ki-
virakenteissa, minkä takia on arveltu, että 
samat kivityömiehet ovat saattaneet olla 
rakentamassa myös Mankkaan kartanon 
viljamakasiinia niinä aikoina kun rakennus-
työt Suomenlinnassa olivat vähäisempiä. 
Makasiinin ensimmäinen nimeltä tunnettu 
omistaja oli Nils Manke vuosina 1540 – 45.

 Toisen maailmansodan loppuvuosina 
Vanhan-Mankkaan tilan omistaja oli kuo-
piolainen kauppaneuvos Veikko Nylund. 
Sen ajan maanluovutuslakien perusteella 
hän joutui luovuttamaan omistuksessaan 
olevia maita sekä siirtoväelle että sodasta 
palaaville. Veikko Nylund palstoitti suuren 
osan tilastaan ja myi niitä - tontteja ja ti-

Tarinaa Vanhan-Mankkaan kartanosta ja viljamakasiinista
loja syntyi yli 200. Mankkaasta tuli asuttu 
yhteisö.

Kanala, sikala, puusepän-
verstas ja autovarasto
Viljamakasiini on näyttävä kivirakennus, 
jota on käytetty kovin moniin tarkoituksiin. 
Harmaakivimakasiini palveli monet vuodet 
maanviljelystä. Sitä on käytetty kanala-
na ja sikalana, mutta myös mm. vanhojen 
autojen varastona. Siinä on myös toiminut 
puusepänverstas.

Makasiinia käytettiin perunan ja kaalin 
talvisäilytykseen, johon tarkoitukseen se 
soveltui hyvin metrin paksujen kiviseinien 
johdosta, jotka pitivät pakkasen loitolla 
talvella ja lämmön kesällä seinien ulkopuo-
lella. 

Nuorisotila vuodesta 1975
Kun maanviljelys tilalla loppui, makasiini 
oli lähes 15 vuoden ajan tyhjillään, kunnes 
Espoon kauppala päätti ottaa huostaansa 

vanhan viljamakasiinin. Sitä remontoitiin 
nuorisotilaksi vuosina 1974–75. Makasii-
nin kunnostustyöt maksoivat noin 300 000 
markkaa, eli 500 mk/ m³. Tarina kertoo, että 
korjauskustannuksia voidaan pitää koh-
tuullisina, kun tiedetään, ettei vanhassa 
rakennuksessa ollut muuta käyttökelpoista 
kuin ulkoseinät, välipohjapalkit, kattotuolit 
ja oviluukut. 

Makasiinin tilavuus on n. 600 m³.
Kunnostuksen jälkeen viljamakasiinin 

sisällä on pidetty monenmoista kokous-
ta ja tapahtumaa, esim. Mankkaa-seuran 
järjestämät jokavuotiset Pääsiäisriehat ja 
Adventtitapahtuma mankkaalaisille järjes-
tetään makasiinissa ja sen ympäristössä. 
Lisäksi aivan viime aikoina on nuorisokah-
vila taas auennut innokkaiden mankkaalais-
ten ansiosta nuorisonsa hyväksi.

Sonja Luukko ja 
Sirkka Lindroos

Vanha makasiini tuntuu kiehtovan Mankkaan asukkaita. Siitä on tullut keskeisen sijaintinsa vuoksi monen mielessä Mankkaan 
symboli. 
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Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILA-KONDITORIA OY

Palvelemme
maanantaista

perjantaihin klo 8–21,
lauantaisin klo 8–18,

kesäsunnuntaisin 12–18

P R I M A  KI INTEIS TÖT OY LKV [A]

Mankkaantie 2-4                            02180 Espoo                            P. 09-452 0700  

P   R   I   M   A
10 vuotta laadukasta 
kiinteistönvälitystä 

Mankkaalla.

www.primalkv.com

Kauneushoitola
Mia FrondeliusHiushohde

p. 09-455 2012

Mankkaantie 32   02180 Espoo   (Noretron kiinteistö)

Kehoterapia Mary 
Henriksson

•Sidekudoshieronta
•Klassinen hieronta
•Lääkinn. LASERHOITO

Kauniina syksynjuhliin
Kasvo- käsi- jalkahoito 

p. 040-725 7197

Älä kärsi kivusta, 
vaan tule hoitoon joka auttaa125 E

Lauantait 
sopimuksen 

mukaan
yhteensä

Parturi-kampaamo

p. 040-589 6608

Paikallinen 
Parma-keittiömyymälä

palvelee. 

Kysy
kätevää

rahoitusta !
Varaa aika keittiösuunnitteluun !

Erkki Sirén 040 767 3259

Olarinluoma 20, ESPOO, puh. (09) 7598 5570

MANKKAA -SEURAN JÄSENILLE ERIKOISEDUT!

KAUNEUTTA JA HYVÄÄ OLOA KOKO PERHEELLE

Mankkaantie 2–4 b, Mankkaanportti

Parturi-
Kampaamo

– Parturi–Kampaamopalvelut, puh. 09-412 9421 
– Kauneushoitola, puh. 044-293 5166 

– Hierontapaplvelu, puh. 050-553 3578 

(Hinta koskee vain ensikertalaisia, 
tarjouksen voi käyttää yhden kerran.)

TUTUSTUMISTARJOUS
viikon rajaton tuntien käyttö
Espoon joogakoulullamme

25 e
tutustumisviikon voi aloittaa minä 

tahansa viikonpäivänä, hinta sisältää 
sekä joogamaton että pyyhkeen 

vuokrahinnan koko viikolta
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Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 
28.11. klo 16–18 toivotetaan joulu 
tervetulleeksi perinteisessä Joulu-
tapahtumassa Mankkaan Makasiinilla.

Tiernapojat esiintyvät Makasiinin 
jouluvaloin koristellulla pihalla.

Sisällä Makasiinissa on partiolaisten 
puffetti.

Tervetuloa joukolla joulun odotuksen 
aikaan!

Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on 
suurikokoinen, yksivuotinen ja hyvin ärhäk-
käästi leviävä palsamikasvi. Laji on kotoisin 
Himalajalta. Se on levinnyt puutarhakarku-
laisena laajoille alueille vieraslajiksi.  Lajil-
la ei ole Suomen luonnossa luontaisia vihol-
lisia, mikä edistää sen leviämistä. Sille on 
ominaista, että se valtaa itselleen elintilaa 
tukahduttaen muiden kasvien elinmahdol-
lisuudet, ja yksipuolistavat kasvillisuuden 
kasvupaikoillaan. Nopeaa leviämistä te-
hostavat jättipalsamin siemenkodat, jotka 
poksahtavat auki kosketettaessa. Siemenet 
saattavat tällöin lentää jopa 7 metrin pää-
hän kasvista. Jättipalsami kukkii Suomessa 
heinä–syyskuussa.

Rehevillä ja kosteilla paikoilla viihtyvä 
jättipalsami jättää muut kasvit varjoonsa, 
ja vie elintilaa kotoperäisiltä lajeiltamme. 
Pahimmillaan tiheä jättipalsamikasvusto 
voi peittää joen tai puron vartta kilomet rien 
matkalla. Mankkaanpuron varrelle on jo 
muodostunut palsamikasvusto, joka uhkaa 
laajeta pihoihin ja puutarhoihin, jos sen tor-
jumiseen ei ryhdytä. 

Jättipalsami on useissa Euroopan mais-
sa luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, jonka 
leviämistä luonnossa tulee rajoittaa. Mo-
nissa maissa käytetään vuosittain suuria 
rahasummia jättipalsamin kasvustojen hä-
vittämiseen. Vieraita lajeja ei saa levittää 
luontoon, koska ne vaarantavat alkuperäi-
sen kasviston ja eläimistön olemassaolon.

Valloittaako  jättipalsami Mankkaan pihat ja puutarhat?

Alkuperäislajistoa hävittävien vieraslaji-
en on arvioitu olevan yksi vakavimmista ym-
päristöuhista. Ongelmaan on syytä tarttua 
nyt, kun työmäärä ei vielä ole ylitsepääse-
mätön. Ulkomailta on kantautunut varoit-
tavia esimerkkejä, sillä paikoin vieraslajit 
ovat päässeet leviämään niin tehokkaasti, 
että niiden hävitys on käynyt mahdottomak-
si.

Jättipalsamia on vaikea kokonaan hävit-
tää, mutta kasvua voi hillitä kotikonstein. 
Torjunta on parasta tehdä ennen siemen-
kotien muodostumista. Yksi jättipalsami 
saattaa levittää useita satoja siemeniä 
ympäristöön. Poista löyhästi maassa kiinni 
olevat pikkutaimet käsin. Muutaman kerran 
kesässä tehty niitto auttaa taltuttamisessa, 
jos se on levinnyt isoille alueille. Niittämi-
sen jälkeen kannattaa varmistaa, ettei pai-
kalle jää kukkivia yksilöitä.

Vieraslajit ovat ihmisen uusille alueille 
levittämiä lajeja, kuten minkki ja jättiputki. 
Ne ovat suuri uhka maapallon luonnon mo-
nimuotoisuudelle. Vieraslajien leviämisen 
estäminen on vaikeaa, kallista – ja tärkeää. 
Vieraslajien torjumiseksi ollaan Suomes-
sakin laatimassa kansallinen strategia. 
Hallinnollisten toimien lisäksi torjunnassa 
tarvitaan kaikkien kansalaisten panosta.

Olisiko jättipalsamin torjuntatalkoista 
ajatusta meille mankkaalaisille?

Tämän artikkelin lähdetietona on käy-
tetty Pälkäneen seudun kansalaisopiston, 
Pälkäneen ympäristötoimen  ja Helsingin 
yliopiston avoimen yliopiston järjestämän 
seminaarin esitelmiä 28.eolkuuta 2010 ja 
valtion ympäristöhallinnon, www.ymparis-
to.fi sivuja . 

Sirkka Lindroos

Tulevaa
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Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu on 
10 e. 

Maksun voi suorittaa yhdistyksen tilille 
SAMPO 800019-70654787. 
Jäsenmaksun voi maksaa 

MYÖS KÄTEISELLÄ Prima Kiinteistöt 
Oy LKV:n toimistossa Mankkaantie 2–4 

(Mankkaan liiketalo), ja näin välttää 
pankkikulut. Voit maksaa helposti 

myös kotisivuiltamme!

Muista merkitä nimesi ja osoitetietosi 
viestikenttään, jotta voit vastaanottaa 

ainoastaan jäsenille tarkoitettuja
 tiedonantojamme.

Olethan 
muistanut 

jäsenmaksusi 
vuodelle 

2010!

Lämpimän 
kesän oikkuja

Ampiaiset valtasivat pesäkseen linnunpön-
tön, joka oli täynnä kennoja. Mustarastas 
teki pesänsä ja muni munansa pelargonian 
ruukkuun.
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