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Pääsiäistapahtuma 10.4.2022

M

ankkaa-seuran perinteinen pääsiäistapahtuma järjestetään 10.4.2022 klo 12-14 Mankkaan
makasiinillä. Ohjelmassa on mm. perinteinen
suklaamunien etsiminen heinäsuovasta, jossa tarkkavainuiset löytävät maastoon piilotettuja suklaamunia.

Etsintä tarkoitettu pääasiassa alle 10-vuotiaille mankkaalaisille. Tilaisuudessa myös Mankkaan koulun 9 M
-luokan järjestämä buffet.
Buffettia lukuunottamatta tilaisuus on maksuton. Toivotamme kaikki mankkaalaiset tervetulleiksi mukaan!

Mankkaa-seura kiittää Mankkaan K-supermarketia pääsiäismunien lahjoituksesta tapahtumaan!

Tervetuloa koko perheen voimin!
Seuraa Mankkaa-seuraa somessa

Jäsen- ja kannatusmaksut 2022

Lisää tapahtumia ja tietoa seuran toiminnasta löydät verkkosivuiltamme www.mankkaa-seura.fi.
Mankkaa-seuran löydät myös somekanavistamme,
jossa mankkaalaisten arki, ilot ja tapahtumat jaetaan toisten kanssa.

Mankkaa-seuran jäseneksi voit liittyä maksamalla
jäsenmaksun (10 €/talous) seuran tilille. Halutessasi
voit kannattaa seuran toimintaa myös suuremmalla
tukisummalla. Muistathan listät viitetiedoksi osoitteesi ja yhteystietosi osoiterekisteriämme varten.

www.facebook.com/mankkaalaiset

www.instagram.com/mankkaalaiset

Maksun saaja:
Mankkaa-seura ry

Tilinumero (Nordea):
FI16 1215 3000 1317 58

Kokouskutsu - Mankkaa-seura ry:n kevätkokous
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 5.4.2022 klo 18:30. Kokous
järjestetään Taavinkylän koululla (luokka 201). Mahdollisten koronasta johtuvien rajoitusten vallitessa,
pidetään Teams-kokouksena.

Käsiteltävät asiat:

• Esitellään johtokunnan toimintakertomus, tilinpää-

tös vuodelle 2021 ja tilintarkastajan lausunto

• Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Ilmoittautumiset: cissi.lindberg@primalkv.com

Kokouksen jälkeen voidaan keskustella Mankkaan kehittämisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

PUHEENJOHTAJALTA

Keväinen tervehdys kaikille Mankkaalaisille!

K

Mankkaa-seuran puheenjohtaja
Cissi Lindberg

evät tekee tuloaan ja vaikka
korona ei ole vielä hävinnyt
arjestamme, olemme Mankkaa-seurassa kuitenkin optimistisia.
Olemme alkaneet valmistella vuotuista palmusunnuntaina järjestettävää pääsiäistapahtumaamme, joka
on ollut erittäin suosittu lapsiperheiden keskuudessa.
Saimme johtokuntaan lisävahvistusta vuodenvaihteen jälkeen, kun
mukaan liittyi Heikki Lounio. Heikki
on yrittäjä ja idearikas nuori mies,
jolla on pitkät juuret Mankkaalla.
Tervetuloa mukaan toimintaan,
Heikki!

Mankkaa seuran kevätkokous järjestetään tänä vuonna 5.4. Taavinkylän koululla ja on avoin kaikille.
Mankkaa-seura kaipaa edelleen kipeästi lisää uusia jäseniä tukemaan
toimintaamme - vuotuinen jäsenmaksumme on 10 euroa, jolla pääset
mukaan toimintaan ja kehittämään
asuinaluettamme.
Tässä lehdessä on tietoa Espoo
1972 -hankkeesta, jossa olemme
mukana. Kannustan kaikkia mankkaalaisia penkomaan piironkeja ja
haastattelemaan aikalaisia, jotta saisimme kerättyä mahdollisimman paljon tietoa 70-luvun Mankkaasta.

Teksti: Ari Malmio

MANKKAAN YMPÄRISTÖ

Ympäristökeskuksen vastaus
kuntalaisaloitteeseen
”Lukukalliolle hyvänmielen
luontopolku”

Y

mpäristökeskus suhtautuu myönteisesti esitettyyn luontopolun toteuttamiseen. Luontopolku
parantaa toteutuessaan alueen saavutettavuutta
ja lisää alueen virkistysarvoja. Luontopolku toimisi myös
kulun ohjaavana tekijänä ja auttaa siten myös alueen
luontoarvojen säilyttämisessä. Luontopolun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä asioista on sovittava erikseen.
Ympäristökeskus ei voi kuitenkaan yksin päättä maankäytön ratkaisusta eikä suoraan vaikuttaa alueen kaavoitukseen. Luonto- ja virkistysalueiden tarkat rajat
osoitetaan vireillä olevassa Lukukallion asemakaavassa.

Asemakaavoitusta ohjaa Espoon eteläosien yleiskaava.
KSL päätti palauttaa Nygrannaksen asemakaavamuutoksen valmisteluun 11.4.2018. Palautuspäätöksessä
linjattiin, että Lukukallion lakialueet säilytetään rakentamattomina. Asemakaava ei ole tällä hetkellä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelmassa.

Tapiolan kirkon
juhlaviikot 18.4–1.5.

Mankkaalainen perheyritys tarjoaa
luotettavaa taksipalvelua.

Juhlamessu su 24.4. klo 10 Tapiolan kirkko,
Kirkkopolku 6. Messun toimittaa Espoon
hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka.

Mankkaalta lentokenttäkuljetukset:
1-4 hlöä 50,00€ / 5-8 hlöä 65,00€

Viikkojen ohjelma tapiolanseurakunta.fi

Meiltä saa myös karaoketaksin (max 8 hlö).

rjaus
Perusko uu
valmist

1 tunti 135 € (sis. ajetun matkan)
Tilaukset vuorokautta aikaisemmin:
0400-707570 tai http://www.nettiaika.fi/nige

Haastattelu: Riikka Pfitzer-Saarnia
HYVINVOINTIA MANKKAALLA

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
päätetään myös lapsiperheiden hyvinvoinnista
Tammikuussa 2022 järjestettiin ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin edustajat aluevaltuustoihin. Espoo on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

H

yvinvointialueella on jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen
järjestämisvastuu. Hyvinvointialueella päätetään suoraan lapsiperheiden arkeen ja hyvinvointiin liittyvistä
asioista. Hyvinvointialueen tehtäviin
kuuluu mm. perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, äitiys- ja
lastenneuvolapalvelujen, oppilas- ja
opiskelijahuollon, lastensuojelun ja
muiden lapsiperheiden sosiaalipalveluiden, mielenterveyspalveluiden,
vammaispalveluiden ja päihdepalveluiden järjestäminen.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat jatkossa kahdella hallinnontasolla: sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille ja
kasvatus- ja koulutuspalvelut jäävät
kuntien vastuulle. On huolehditta-

va siitä, että eri toimijoiden välille ei
muodostu kuilua, vaan tieto kulkee
ja yhteistyö toimii ja tukee parhaalla
mahdollisella tavalla lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia.
Tiedolla johtaminen hyvinvointialueilla on tärkeää. Lakikin velvoittaa
hyvinvointialueita keräämään tietoa
väestön hyvinvoinnin tilasta, palveluiden saatavuudesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi
ja osallistavat menetelmät ovat tässä
tärkeitä välineitä. Lapsivaikutusten
arvioinnilla kartoitetaan päätösten
vaikutuksia lapsiin ja lapsibudjetoinnilla tarkastellaan lapsiin kohdistuvien resurssien kokonaisuutta
ja vaikuttavuutta. Lasten, nuorten ja
perheiden ottaminen mukaan jo kehittämisvaiheeseen on tärkeää, jotta

palveluista saadaan käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman toimivia.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentaminen on alkanut. On
tärkeää, että hyvinvointialue rakennetaan alusta alkaen lapsi- ja perheystävälliseksi.

Ira Hietanen-Tanskanen
alue- ja kaupunginvaltuutettu
Espoo/Länsi-Uusimaa

Välitämme kotisi käsityönä

MYYMÄSSÄ?
TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI
(09) 452 0700 tai
myynti@primalkv.com

Teksti: Markku Melkko
Kuvat: Mauritz Hellström

MANKKAAN HISTORIAA

Espoon Auton bussitallit sijaitsivat nykyisen Mankkaan Portti -liikekeskuksen paikalla 1970-luvun alussa.

Mankkaa 50 vuotta sitten
Mankkaa oli 1970-luvun alussa pieni Espoon kauppalanosa. Pientalovaltaisella alueella asusti noin 2500 henkilöä. Sotien jälkeen rakennettujen rintamiestalojen joukkoon
alkoi kohota tiiliverhoiltuja 1-2 perheen rakennuksia. Ensimmäiset rivitalot olivat valmistuneet 1960-luvun lopulla. Kunnallistekniikka oli puutteellista. Vesijohto- ja viemäriverkostoa rakennettiin hitaasti. Sivuteiltä puuttuivat niin päällysteet kuin valaistuskin.

M

ankkaalaisia huolestuttivat monet asuinympäristöön liittyvät asiat. Vanha turvesuo oli muuttunut kunnalliseksi kaatopaikaksi. Ylisuuret
kaavoitus- ja liikennehankkeet uhkasivat idyllistä asuinympäristöä. Mankkaan Omakotiyhdistys ry:n perustettiin
ajamaan asukkaiden etuja.
Espoon Liikenne Oy:n vaaleanvihreät, punaraitaiset bussit kuljettivat edelleen mankkaalaisia. Liikennöitsijä Kauko
Sällälän omistaman Espoon Auto Oy:n bussitallit sijaitsivat
nykyisen Mankkaan Portti -liikekeskuksen paikalla.
Mankkaalla vuonna 1953 valmistuneessa kansakoulussa toimi peruskoulun ala-aste. Koulun lisärakennuksessa
oli neuvola sekä yksityinen päiväkoti.
Suuryrityksiä alkoi nousta Mankkaalle 70-luvun alussa. Lääketehdas Orion Oy oli toiminut Ylä-Mankkaalla jo
vuodesta 1945. Sinimäen alueesta oli muodostumassa
työpaikka-alue. Siellä olivat mm. Oy Phillips Ab, RettigStrengberg Marketing Oy sekä Sähköasennusliike Karl
H. Nordström. Rakenteilla olivat lisäksi Rank Xerox Oy:n
ja Suomen 3M:n uudisrakennukset.

Nuurtilan kauppapuutarha sijaitsi vastapäätä Mankkaan koulua, Mankkaantien eteläpuolella. Mankkaantien ja Kiiltokalliontien risteyksessä toimi Union-Öljyn
jakeluasema, jonka kioski oli nuorison suosittu kokoontumispaikka. Elintarvikeliikkeitä oli useita: Vuonna 1948
valmistunut HOK, Mankkaantien ja Torpparintien risteyksessä, Koivumankkaan ja Juhanilan Elannot myymälät.
Yksityisiä elintarvikeliikkeitä olivat Nemlanderin ja Kassimäen kaupat.
Harrastustoiminta oli vilkasta. Aloitettiin vanhan viljamakasiinin kunnostustyöt nuoriso-ja kokoontumistilaksi.
Talvisin järjestettiin Taavinharjun hiihtokilpailut. Vuotuiset Mankkaan siivoustalkoot toukokuussa tuottivat toistakymmentä kuorma-autolastia roskia. Mankkaalla lähes
kaikki tunsivat toisensa. Yhteishenki oli vielä voimissaan.
Omakotitonteilla kasvatettiin vihanneksia ja juureksia.
Nuoriso kävi nauttimassa jäätelöä ja muita virvokkeita
Tapiolan baareissa ja elokuvissa Kino Tapiolassa. Ravintoloissa käytiin Tapiolassa, Kauniaisissa tai Nihtisillassa
vasta avatussa Hotel Polar Espoossa.

Nykyinen Mankkaan portti -liikekeskus sijaitsee Mankkaan
sydämessä.

Mankkaan Omakotiyhdistys ry järjesti Espoon kaupungiksi tulojuhlan Mankkaan koulun pihalla vuodenvaihteessa 1971-72. Juhlat kestivät pari tuntia ja ohjelmaan
sisältyi ilotulitus ja makkaran paistoa.
Espoon täyttää kaupunkina 50-vuotta tänä vuonna.
Espoon perinneyhdistys ry on käynnistänyt hankkeen,
jonka avulla kootaan muistoja, valokuvia ja tarinoita eri
kaupunginosista. Tässä Espoo 1972-projektissa ovat
mukana miltei kaikki kaupunginosayhdistykset. Olisi
hienoa, jos saisimme paljon Mankkaaseen liittyviä ajankuvauksia.

Nuurtilan kauppapuutarha sijaitsi vastapäätä Mankkaanpuron koulua, Mankkaantien eteläpuolella.

OSALLISTU JA VAIKUTA

Mankkaa Seurassa tarinoiden ja kuvien keräystä
koordinoi Markku Melkko. Voit toimittaa aiheeseen liittyvää aineistoa sähköpostitse osoittella
markku.melkko@saunalahti.fi tai soitella aiheesta numeroon 040 502 0191.
Tarinat ja kuvat julkaistaan seuramme julkaisuissa ja Espoon perinneyhdistyksen kautta, sekä
esitellään yleisölle Espoo-päivänä 27.8.2022.

Teksti: Jussi Aho

MANKKAAN LIIKENNE

Oletko huomannut muutoksen Mankkaan bussiliikenteessä?
Sähköbussien mallit voidaan luokitella
4 eri ryhmään niiden pituuden mukaan:
12m ja 2-ovinen,
13m ja 3-ovinen,
15m ja 3-ovinen,
ja 18m nivelbussi ”haitarimalli.”
Bussien toimintasäde on 250km ja 350km välillä.

N

obina Oy on yhteistyössä HSL:n kanssa tuonut
Pääkaupunkiseudun liikenteeseen sähköbussit.
Mankkaalla Klovin bussivarikolle ensimmäiset
muutokset olivat nähtävissä kesällä 2021, kun bussivarikolle rakennettiin 48 latauspistettä. HSL:n liikenteessä
ensimmäiset sähköbussit aloittivat vuonna 2016. Vuonna 2025 HSL:n tilaamasta linja-autoliikenteestä on tarkoitus toimia sähköllä noin kolmannes.
Sähköbussien valmistaja on BYD-niminen yritys, jonka kotimaa on Kiina. Sähköbussit on valmistettu BYD:n
kokoonpanotehtailla joko Kiinassa tai Unkarissa. Nobina

Oy on hankkinut sähköbusseja 118 kpl pääkaupunkiseudun ja Turun seudun paikallisliikenteeseen.
Mankkaalla Klovin bussivarikolta ajetaan useita eri linjoja sähköbusseilla. Pääsääntöisesti sähköbussit liikkuvat
Helsingin sisäisillä linjoilla (runkolinjat 20, 30 ja 40 sekä
mm. 24, 25, 37, 41 ja 42). Sähköbusseja hyödynnetään
myös Espoon sisäisillä linjoilla, joissa sähköbusseja näkyy
kuitenkin vain yksittäisillä vuoroilla. Mankkaalla on sähköbusseja voinut nähdä esimerkiksi linjoilla 548 ja 549.
BYD:in sähköbusseilla on operoitu Ruotsissa jo yli viisi
vuotta ja ajettuja kilometrejä on kertynyt yli 7 miljoonaa.

Haastattelija: Patrik Kuhlman

Mankkaa-seura kysyi Mankkaalaisilta:

Mikä on parasta Mankkaalla?

Luonnonläheisyys, hyvät julkiset liikenneyhteydet, kansainvälisyys ja mukava lähikoulu.
- Emmi
PALVELEVA MANKKAA

TAAVINKYLÄ
Taavinkylän koulu
Luokat 1-6, noin 350 oppilasta
Taavinkylän koulu on valmistunut
vuonna 1990. Erityisen iloisia ovat
koulun luonnonläheisyydestä. Oppilaita koulussa on vajaat 350 (luokat
1-6) ja opetushenkilökuntaa runsaat
20 aikuista.
Lastentalo
Varhaiskasvatusta Taavinkylän lastentalossa tarjotaan 1-5 vuotiaille
neljässä eri ryhmässä sekä esiopetusta esiopetusikäisille lapsille.
Taavin muistipalvelukeskus
Vuonna 1997 rakennetussa Taavin
muistipalvelukeskuksessa on 23
asuntoa. Lyhytaikaishoitoon on varattu 21 valmiiksi kalustettua huonetta,
esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien ajaksi. Päivittäin kokoontuu kotona
asuville muistisairaille ikääntyneille
päivätoimintaryhmiä. Motivoitunutta
henkilökuntaa on nelisenkymmentä.

Mankkaalla parasta on luonto,
joka on kaunis ja lähellä.
- Maija

Turvallinen kasvuympäristö
lapsiperheille, erinomaiset lähipalvelut, päiväkodit ja koulut.
Lyhyt matka joka paikkaan ja
luonto lähellä.
- Meri

Julkisia palveluja Mankkaalla keväällä 2022
VANHA-MANKKAA
Mankkaan koulu
Luokat 7-9, noin 400 oppilasta
Koulussa annetaan myös luokkamuotoista erityisopetusta luokkaasteilla 7-10. Koulu on valmistunut
1991.
Mankkaanpuron koulu
luokat 1-6 sekä esiopetusta.
Koulun ja opettajien asuntolan rakennukset valmistuivat 1953. Mankkaanpurossa työskentelee n. 23
opetusryhmää, n. 500 oppilasta,
Koulussa annetaan esiopetusta ja
maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.
Mankkaan päiväkoti
Toiminnassa nyt 7 ryhmää, laajennusten ja korjausten jälkeen 11 ryhmää. Päiväkoti sijaitsee Alepan lähettyvillä.
Mankkaan asukaspuisto
Asukaspuistossa sijaitsevat mm. Makasiini ja Väentupa. Väentuvassa toi-

mii myös lasten kerho.
Tapiolan seurakunnan Mankkaan
seurakuntakoti
sijaitsee Mankkaanportti -liikekeskuksessa. Tila on varattavissa, max.
35 henkilöä. Tiloissa toimii myös päiväkerho.
SEILIMÄKI
Seilimäen päiväkodin toiminta perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan, kuten muidenkin
päiväkotien.
VEHKAMÄKI
Ruotsinkielinen kunnallinen päiväkoti Portängens daghem
SEPÄNKYLÄ
Smedsby skola
Ruotsinkielinen peruskoulu, opetusta vuosiluokille 1-6.
Teksti: Raimo Keskinen

Nuorten kynä-palstaa toimittaa
Vertti Stenfors
vertti.stenros@gmail.com

NUORTEN KYNÄ

Haastattelin Nuorten Kynä -palstalle Mankkaanpuron koulun rehtoria Johanna Hirmastoa.
Minkälaista on olla rehtori
2020-luvulla?

2020-luku on tähän mennessä ollut
pitkälti koronavirusta ja sen tuomia
rajoituksia ja uusia toimintatapoja
- koulun toimintatapoja on todella
pitänyt olla valmis muokkaamaan,
eikä se ole helppoa erityisesti jos
kyseessä on Tapiolan alueen suurin
alakoulu. Kaikkia toimintatapoja piti
muuttaa tehokkaasti, jopa useamman kerran parin kuukauden sisällä.
Piti keksiä ratkaisuja, suunnitella ja
kuunnella kaupungin ohjeistuksia.
Nyt ollaan kuitenkin pahimmasta korona-kaudesta päästy ja tästä
ajanjaksosta on varmasti jokainen
oppinut jotakin.

Milloin aloitit opettajana /
rehtorina
Mankkaanpuron
koulussa?
Aloitin Mankkaanpuron
opettajana 1993.

koulussa

Muistatko / Osaatko sanoa,
minkälaista
Mankkaanpuron koulussa oli esimerkiksi
2000-luvun alussa ja mitä eroavaisuuksia nykypäivään verrattuna silloin oli?

2000-luvun alkupuolella oli koulussamme tietysti paljon eroavaisuuksia nykypäivän Mankkaanpuron
kouluun. Ihan vuosituhannen alussa

ei esimerkiksi ollut koulun lisärakennusta, vaan osa oppilaista opiskeli
parakeissa, jotka oltiin sijoitettu koulun pihaan. Oppilaita opiskeli myös
“opeasuntolassa” koulumme vieressä kahden luokan verran. Lisäksi
opeasuntolassa oli tekstiilikäsitöihin
tarkoitettu luokkatila. Koulu toimi siis
jopa neljässä eri rakennuksessa.
Koulussamme oli myös vuosituhannen vaihteessa ongelmia viemäristön, putkiston ja sähkön kanssa.
Käytäville saattoi tulvia hajua viemäreistä. Koulussamme oli myös
teknisiä ongelmia tietoteknisten laitteiden kanssa, jotka olivatkin hyvin
vanhoja. Ensimmäiset tietokoneet
kouluumme tuli itseasiassa vuonna
1993, jolloin koneet saatiin lahjoituksena. Näiden koneiden hankintaan
tarvittiin aktiivisia oppilaita ja vanhempia. Oppilaat myivät esimerkiksi
vessapaperia, jotta koulumme saisi
tietokoneet. Siihen aikaan moni asia
saavutettiin oppilaiden, vanhempien
ja koulun yhteisellä aktiivisuudella.

Mitä kaipaat menneen ajan
Mankkaanpuron
koulussa,
jotakin sellaista mitä ei tänäpäivänä enää ole?

Kaipaan erityisesti koulussa toimineita opettajia. Jotkut heistä ovat
jo eläkkeellä, osa toimii rehtoreina
tai ovat siirtyneet muualle opeiksi

tai muihin tehtäviin. Kaipaan myös
1990-lukua jolloin oli paljon kiireettömämpää. Nykyään on kova vauhti
päällä oikeastaan koko ajan.

Miten Mankkaanpuron koulussa huolehditaan ympäristöstä? Kierrätetäänkö tms.?

Me olemme yhdessä opettajien
kanssa tehty sellainen opetussuunnitelmaan pohjautuva toiminta-ajatus, jossa on kirjattuna esimerkiksi
juurikin vastuullinen elämäntapa,
josta on tärkeä opettaa oppilaille ja
kehittää koulussamme. Juurikin siksi
meillä on koulumme opettajakunnassa oma tiimi hoitamassa ympäristöasioita sekä oppilaista koostuva
“ekoagenttien” tiimi, jotka levittävät
koulussamme luokkiin sanaa ympäristöasioista. Keväällä 2022 Mankkaanpuro pääsee mukaan projektiin,
jossa kehitetään paljon lajittelumahdollisuuksia koulussa.
Koulussamme kiinnitetään huomiota myös pienempiin yksityiskohtiin. Opettajien kesken on esim.
eräänlainen “tarvikepörssi”, jossa
vaihdetaan ja korvataan esimerkiksi
oppimateriaaleja kestävästi. Koulussamme vietetään myös kerran kuussa siivouspäivää, jolloin oppilaat
siivoavat luokkaa sekä omia pulpettejaan.

TOIMITUKSEN TERVEISET

T

ässä lehdessä teemana on
mm. historia, julkiset palvelut,
liikenne Mankkaalla. Kiitos
kaikille haastatteluihin osallistuneilta. Mankkaalaiset ovat kovasti aktiviista porukkaa - meissä on virtaa
- facebookissa on rikottu jo yli 1500
jäsenen raja! Meidän kylä toimii ja on
yhteisöllinen, on etsitty ja löydetty
milloin putkimiehiä kuin kadonneita
sormuksia. Pikkukultia on hiiviskellyt
pihoilla ja lumilinkoja tarvittu!

Tämä talvi jää varmasti mieleemme historiankirjoissa monissa mielin. Olisi hienoa jos saisimme myös
instagramiin kuvia mankkaasta, tulevia sukupolvia varten ja toisiamme ilahduttaen, voit helposti julkaista kuvan joko tägäämällä siihen
#mankkaalaiset tai lähettämällä sen
minulle yksityisviestinä (sähköposti:
riikka.saarnia@primalkv.com).
Kevätterveisin, Riikka Saarnia

Lemmikkien jätökset roskiin

S

ukulaisten koiria on ollut ilo
silloin tällöin hoitaa. Ne eivät
pane pahakseen, vaikka pysähdyn noukkimaan roskia pussiin.
Vielä viikkoja myöhemmin lähikadut
näyttävät siisteiltä. Halpatavarataloista saa muutamalla eurolla pihtipäisen kerääjän, jolla voi noukkia
roskia kumartumatta. Koirien jätök-

siä otetaan yhä enemmän pussiin.
Tänä talvena auton selkänojaan ei
ole tullut suksien mukana likaa. Tosin syksyllä eteisen matto haisi, sillä
kengänpohjassa tuli ulostetta.
Keväällä ja kesällä olen nähnyt
joskus linnunsulkia maassa. Surettaa, kun olen talven ruokkinut pikkulintuja, ja sitten poikanen on jäänyt

kissan saaliiksi. Ne ovat säilyttäneet
pyydystysviettinsä lempeästä olemuksestaan huolimatta. Omistajan
tulee huolehtia, ettei kissa ole vapaana. Ulkoillaan kevätauringon
paistaessa lähimetsissä ja teillä,
sekä pidetään ympäristö viihtyisänä.
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