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Kaupunki suunnittelee Mankkaan maankäyttöä
Mankkaa-seura päätyi tällä Etelä-Espoon yleiskaavasuunnitelman nähtävillä olon kierroksella ilmaisemaan
kannanottonsa vain omaa asuinaluetta koskevilta osin. Toinen maankäyttöä koskenut mankkaalaisia koskettanut asia, Turvesuon kaatopaikan lopullista peittämistä koskenut ympäristöministeriön lupa, antoi myös aihetta mielipiteen ilmaisuun. Kannanotot löytyvät seuran nettisivuilta osoitteesta www.mankkaa-seura.fi.
Etelä-Espoon yleiskaavan luonnoksessa oli merkinnät kartalla ulotettu Suurpellon yleiskaavan alueelle. Ne poikkesivat
osittain toisistaan. Seura piti aiheellisena
varata mahdollisuuden tulevaisuudessa
lausua muistutus- tai valitusmahdollisuuden sekä Lukupuron että Möilinmäen kohdalle esitettyyn ratkaisuun.

KUTSU

Suurempi kysymys oli, että Mankkaan halki
oli taas merkitty liikenneväylä suoraan Olarista ja Suurpellon eteläisestä liittymästä
Mankkaanlaaksontien jatkeena Turunväylälle ja Leppävaaraan. Tämä Turveradantien suunnitelma poistettiin jo aiemmin

yleiskaavan luonnoksesta. Nyt se palautettiin kuuleman mukaan kokoomuksen ns
”ehdottomana” vaatimuksena.
Tiesuunnitelman mukaan se linjautuisi
Mankkaan ja Visamäen välistä Turvesuon
kaatopaikan itäreunan päälle sivuten Laajalahden asuintontteja. Sen rakentamiselle
avaaminen aiheuttaisi kaatopaikan reunan
repimisen auki. Tällöin sinne hautautuneet
ja siellä eri reaktioissa kehittyneet tuntemattomat kaasut ja saastevedet leviäisivät
ympäristöön. Lisäksi tien rakentaminen tulisi todella kalliiksi!
Minkäänlaista yhteistä neuvonpitoa suunnitelmasta Tielaitoksen kanssa ei tiedotusvälineissä ole informoitu tapahtuneen. Turunväylän liittymä ja jopa ylitys tai alitus
ovat auki. Kun tietä on vielä kiirehditty, sen
liikenne kulkisi kauan, ehkä ikuisesti Mankkaan ja Laajalahden asuinalueiden tieverkoston kautta.
Sanat ”pitää tietä tärkeänä ja kiireellisenä”
eivät suotta ihmetytä näiden alueiden asukkaita. Tietysti asia on ymmärrettävä 2030
ulottuvassa aikaperspektiivissä. Sana ”kii-

reellinen” vain pelottaa nykyisiä asukkaita.
Tien suunnitelman pitäminen voimassa estää Teknistä keskusta tekemästä suoraa
lasten koulutienä tärkeää yhteyttä Kiiltokallionkujalta Visakoivunkujalle kuljettavaan kuntoon. Tilapäisiin ratkaisuihin kun ei
myönnetä pientäkään määrärahaa.
Turvesuon peittämisestä kannanottomme oli aiheellinen siksi, että kaikki suunnitelmat perustuivat vanhoihin tietoihin sekä
tutkimusaiheiden tarpeesta että niiden
suorittamisajan jälkeen mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Mankkaalaiset
lähialueen asukkaat ovat huolissaan erityisesti mahdollisesti kasassa muhivista supermyrkyistä, furaaneista ja dioksiineista,
joita alueen kaivelu levittää ympäristöön.
Kunnostussuunnitelma on kevyesti perusteltu ja puutteellinen.
Nämä ajatukset seuran kannanottojen perusteluihin ovat mankkaalaisten esille tuomia. Keskustelu asioista jatkuu ja seura toivottaa kaikki mankkaalaiset osallistumaan.
taisto.venermo@kolumbus.fi

Mankkaa-seura ry:n

s y y s k o k o u s
pidetään Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaan kuja 2

maanantaina 18.10.2004 klo 19
Sääntömääräiset asiat:

• yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2005
• johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
• vuoden 2005 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Syyskokousaineistoa tutustumistanne varten seuran kotisivulla www.mankkaa-seura.ﬁ
Muistattehan, että vain seuran jäsenet ovat valtuutettuja äänestämään.
Illan päätteeksi Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen
apul.liikennesuunnittelupääll. Markku Antinoja tulee kertomaan
meille ”Mankkaan seudun liikennejärjestelyistä”.TERVETULOA!
Kahvitarjoilu.

Kakun tarjoaa
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Hyvät mankkaalaiset
Mankkaa-seura ry on tehnyt työtä mankkaalaisten hyväksi jo lähes 40 vuotta. Jäsenmäärämme on varsinkin viime vuosina
kasvanut voimakkaasti. Tärkeimpinä saavutuksinamme pidämme kaavoitus- ja liikenneasioihin vaikuttamista. Seuramme on
pyrkinyt vaikuttamaan esimerkiksi Suurpellon osayleiskaavan, Etelä-Espoon yleiskaavan, Suurpellon ja Turvesuon alueen kaavojen laatimiseen sekä kaupunginosamme
liikennejärjestelyihin. Onhan VanhanMankkaan tie/Mankkaantie Suomen vilkkaimmin liikennöity kylätie.
Toisena tärkeänä toiminta-alueena pidämme asukastoimintaa. Erilaiset kylätapahtumat, pääsiäismunien etsintä, lastenteatteri ym. luovat sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka pitää meidät pirteinä.
Seuraamme kuuluu noin viisi prosenttia
Mankkaan asukkaista. Luku voisi olla huomattavasti suurempi. Toisaalla tässä lehdessä on jäsenanomuslomake, jonka toivon

maan työelämässä pitempään ja elämään
kauemmin.

mahdollisimman monen tämän lehden lukijan täyttävän.
Kansanterveyslaitoksen ylilääkärin Markku
T. Hyypän mukaan yhdessä tekeminen kerryttää sosiaalista pääomaamme.
”Kansalaistoiminnassa luodaan ihmisten
välisiä kestäviä ja toimivia suhteita. Lyhyesti sanottuna kyse on me-hengestä.” Sosiaalinen pääomamme auttaa meitä jatka-

Lokakuussa pidämme jälleen yhdistyksemme syyskokouksen. Kokous on antoisa tilaisuus, jossa valitaan mm. uusi johtokunta.
Tule mukaan valitsemaan sitä tai asetu itse
ehdokkaaksi! Johtokunnan jäsenyys merkitsee mahdollisuutta saada äänensä kuuluviin esimerkiksi Espoon kaupungin päättäjien suuntaan. Syyskokouksessa Mankkaa-seuran jäsenillä on oiva tilaisuus kysyä
sekä vanhalta että uudelta johtokunnalta
kasvokkain, mitä on tulossa ja mitä ”verhojen takana” tehdään.

Tervetuloa
Jouko Räisänen
puheenjohtaja
kuusela7@saunalahti.fi

Yleinen viheralue - asuinalueen helmi
Etelä-Espoossa kaavoitus on lisääntynyt ja asukasmäärät nousseet. Kasvuennusteet ovat huimia. Pelkästään Turunväylän, Kehä I:n, Kehä II:n ja Länsiväylän väliin jäävään ”neliöön” on
mahdutettu noin 50 000 asukasta eli
noin 20% Espoon nykyisestä kokonaisväestömäärästä.
Eri tutkimusten ja kyselyjen mukaan ihmiset
arvostavat asuinpaikkakunnallaan seuraavia asioita: pientalovaltaista asumista, palvelujen tarjontaa ja laatua, liikenneyhteyksiä ja elämisen laadun takaavia tekijöitä.
Viime vuosina espoolaisten ympäristötietoisuus ja huoli ovat kasvaneet. Yhä enemmän
arvostetaan yleiseen käyttöön osoitettuja
ulkoilu- ja viheralueita. Toki myös harrastusmahdollisuuksien saantia korostetaan.
Edellä mainitussa “neliössä” yleisiä viheralueita on Tapiolan Silkkiniityllä ja merenrantojen ulkoiluraiteilla. Sen sijaan Mankkaan, Laajalahden ja Pohjois-Tapiolan alueilla yleisten viheralueiden määrä on vähäinen. Etelä-Espoon yleiskaavassa potentiaaliset viheralueet jäävät vähiin. Suurpel-

lon alueelle on tulossa massiivinen asuinja työpaikka-alue (toki vihersydämineen ja käytävineen), Lukukallioon sekä Taavinharjuun on suunnitteilla asuinrakentamista ja
Turvesuolle on kaavailtu yksityistä golfkenttää, kokoomatietä ja muita rakennushankkeita.
Keskeisin kysymys siis on, kuinka yleisten ja
riittävien viheralueiden – vihersydänten –
olemassaolo turvataan?
Turvesuo tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden: alue on laaja, ei suinkaan kaikilta osin
saastunut, eläimistöltään sekä kasvistoltaan mielenkiintoinen ja liikennehuminan
keskellä rauhallinen alue.
Ensi sijaisen tärkeää on, että alueen kunnostustyö saatetaan ensimmäiseksi alulle. Pitkäaikainen kaatopaikka keskellä asuinalueita. Kunnostustyön vastuu on kaupungilla.
Yleiset viheralueet tarjoavat monimuotoisen ulkoilualueen: lenkkireittejä, rakennettuja puistoja, luonnonvaraisia alueita, siirtolapuutarhatoimintaa, lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia jne.

On äärimmäisen tärkeää, että Etelä-Espooseen jätetään myös yleinen ja laaja viheralue. Se maksaa itsensä takaisin ihmisten
tyytyväisyyden, asuinalueeseen sitoutumisen ja elämän laadun kohoamisen myötä.
Aivan kuten esimerkiksi Tapiolassa: vaikka
Silkkiniityllä ei ole golfaluetta, alueen taloudellinen arvostus on myös korkea.
Hannu Ranki
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Lapset
teatteriin 13.11

Piirtäjä graafikko Ulla Vaajakallio.

ILMAINEN näytös
Mankkaa-seur
an
Mankkaa-seuran
jäsenmaksun maksaneille!
Tarjoamme 3-12-vuotiaille iloisen lauantain 13.11. kello 14.00 teatteri Hevosenkengässä, Juhannusmäki 2, 02200 Espoo.
Velmu Viljami Vilppiä pääsevät katsomaan lapset tarpeen mukaan vanhemman
seurassa. Toimi nopeasti ja varaa liput lapsillesi. Normaalisti liput maksavat €7/kpl,
mutta nyt siis Mankkaa-seura tarjoaa lystin
jäsenilleen.
Toivomme, että mukaan tulee vain välttämätön määrä aikuisia, sillä teatteri on
pieni, 140 paikkaa. Seuralla on tilaisuudessa puffetti, jonka tuotolla keräämme
rahaa uutta tilausnäytöstä varten ensi
keväänä.
Varaa lippusi mieluiten sähköpostilla
kristiina@skalidas.com 25. – 30.10. tai
jälkeen puhelimitse 25. - 26. 10.
kello 17-19 numerosta 050 545 4435.
Varaukset tarkistetaan sisään tullessa, joten varauduthan esittämään todisteen perheenne jäsenmaksusta. Pistä päivä ja
aika allakkaan, koska emme lähetä
lippuja!
Jos et ole vielä maksanut tänä vuonna tai
haluat nyt uutena liittyä Mankkaa-seuraan,
on tässä lehdessä jäsenmaksukaavake.
Jäsenmaksu on vain 10,-. Lasten teatteriliput maksavat normaalisti €7/kpl, joten nyt
jos koskaan kannattaa liittyä!

Velmu Viljami Vilppi on veijarikomedia juurettomasta kulkurista. Viljamilla
on kultainen sydän mutta parantumaton taipumus jymäyttää muita aina, kun
tilaisuus sallii. Viljamin huiputukset ovat saattaa Kaljuvuoren kylän sekasorron valtaan, mutta ratkaisevalla hetkellä hän toimii kuin pelastava enkeli.
Vauhdikas esitys yhdistää riemukkaalla tavalla näyttelemistä ja taitavaa
nukketeatteria. Näytelmässä Viljamin lisäksi seikkailevat mm. itsevarma
skeittaaja, turhamainen soittoruokalan emäntä, epäluuloinen poliisi, valpas
karhu, herkkäuskoinen sammakko ja viisas erakko. Kesto 45 min.

Tervetuloa Mankkaan koululle
Lauantaina 13.11. klo 11.00 -13.00
Kaikenlaista markkinameininkiä!
Tulkaa katsomaan mitä on tarjolla!
Mankkaan koulun väki
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Aitoa lastenteatteria – sallittu myös aikuisille
Brita Toivonen
Edellisestä käynnistäni Teatteri Hevosenkengässä oli ehtinyt vierähtää jo
yli kaksikymmentä vuotta. Paljon iloisia yllätyksiä oli vastassani saapuessani paikalle. Toiminta Juhannusmäen
pienestä luokkahuoneesta Kokinkylän koulun sivurakennuksessa on siirtynyt teatterille kunnostettuun Kokinkylän koulun entiseen päärakennukseen. Pihapiiriin on noussut tyyliin sopiva toimistorakennus sekä uusin lisä,
kaksikerroksinen, lasikäytävällä vanhaan päärakennukseen liitetty galleriarakennus, Galleria Hevosenkenkä.
Kaikki on tehty pieteetillä, perinteitä
kunnioittaen ja tunnelmallinen ympäristö on kuin luotu lastenteatterille.
Satumainen tunnelma valtaa vierailijan jo heti ovensuussa.
Espoon ensimmäisen teatterin perustaminen juuri Mankkaalle on monen sattuman
summa. Ohjaaja-dramaturgiksi vastavalmistunut Kirsi Aropaltio otti ensiaskeleensa nukketeatterin piirissä, kun hänet houkuteltiin mukaan ensimmäisen ammattimaisen nukketeatterin, Vihreän Omenan,
perustajatyöryhmään. Mukaan lavastajaksi tuli myös Kirsin sisar Sara Siren. Yhteinen kiinnostus nukke- ja lastenteatteriin
johti Espoolaisten lasten oman teatterin,

Nukketeatteri Hevosenkengän, perustamiseen 1975. Takana on ensi vuonna ensimmäiset kunniakkaat 30 vuotta. Teatteri
vaihtoi nimensä 1980-luvulla Teatteri Hevosenkengäksi, koska näyttämöllä esiintyy
sekä nukkeja että näytteilijöitä. Alkuperäinen nimi johdatteli harhaanjohtavasti pelkkien nukkien maailmaan.
Teatteri Hevosenkengän toiminnan päätavoite on kaikkina aikoina ollut tehdä hauskaa, kaunista, lämmintä, mutta samalla
myös syvällistä lastenteatteria. Punaisena
lankana Kirsi Aropaltion johtamisstrategiassa on, “Kaikki on lapsia varten. Lapset eivät ole meitä varten, vaan me olemme lapsia varten”.
Teatteri Hevosenkengällä on vuosittain yli
300 esitystä, joista noin 100 vierailuesityksinä eri puolella Suomea. Hevosenkenkä on
myös ainoa suomenkielinen teatteri, joka
antaa osan esityksistään ruotsinkielellä
palvellen näin mm. rannikkoseudun lapsiyleisöä. Joukkoon mahtuu myös maahanmuuttajalapsille suunnattuja esityksiä somalin- ja albaniankielellä. Tärkeää kulttuurityötä tapahtuu myös Suomen rajojen ulkopuolella kuten viimekesäinen Japaninvierailu 10:llä Saku Sellonsoittajan esityksellä, joka oli huikea menestys.

Teatteri Hevosenkenkä esiintyy myös tilauksesta kouluissa, päiväkodeissa sekä lasten tapahtumissa
Näyttely- ja työpajatoiminnan myötä Hevosenkengästä on kehittynyt toimiva lastenkulttuurikeskus. Galleriassa vaihtuvien
näyttelyiden yhteydessä pidetään opastuksia, joissa kerrotaan näytelmistä, saduista,
teatterin historiasta, nukenteosta ym. Työpajatoiminnasta vastaa Kirsi Aropaltion tytär teatterikuraattori Sanna Aropaltio. Tulossa lapsille on mm. Jouluntaikaa kurssi ja aikuisille Nukkenäyttelijän alkeiskurssi, molemmat marraskuussa.

Erityisesti mankkaalaisille lapsille:
Kaiken muun mukavan lisäksi Hevosenkenkään voi myös tulla viettämään
unohtumattomat syntymäpäiväjuhlat
yhdistettynä teatteriesitykseen.
Tiedustelut Puh (09) 439 1220
Fax (09) 420 9508
e-mail: hevosenkenka@hevosenkenka.fi
Käykää tutustumassa Mankkaalaisten ikiomaan teatteriin! Kukaan ei ole liian vanha
nauttimaan hyvästä lastenteatterista!
Lisää Teatteri Galleria Hevosenkengästä
osoitteessa www.hevosenkenka.fi

Vasemmalta Eero Ahre (näyttelijä), Markku Arokanto (ohjaaja), Kirsi Aropaltio (teatterinjoht., ohjaaja), Pekka
Heiman (näyttelijä), Joonas Pirttilä (säveltäjä), Dan Knaster (näyttämömestari) ja Antero Nieminen (näyttelijä)
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Tervetuloa Espoon Suksihuoltoon!
Testivälineet:
Kaudella 04–05 laaja valikoima
testisuksia ja -lautoja. Head- ja
Elan-sukset, Goltes-lumilaudat

KONDITORIA OY
Maittavat pullat ja kahvit
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh. 466 115
ma-pe 07.30-17.00, la & su suljettu

Kauden 04–05 tuotemerkit:
Head-sukset, -monot, -sauvat ja tarvikkeet
Elan-sukset, Nordica-monot, Goltes-lumilaudat, -kengät ja -siteet, Tyrolia-siteet,
Holmenkol-voiteet ja huoltotarvikkeet
Alpina-kypärät, -lasit ja -aurinkolasit
Myös: Salomon ja Diamir-siteet

Ski-Expo -04:
Tule tutustumaan talven malleihin
Ski-Expossa osastollemme, jossa
huippuedullisia messutarjouksia

Torpparintie 1
02180 Espoo, Finland

tel: 09 460 720
fax: 09 439 57530

Tutustu tuotteisiimme: www.suksihuolto.com

Huolto: on avattu ja pitää välineet kunnossa aina vappuun asti

PRIMA kiinteistönvälitystä
ammattitaidolla!
Luota meihin asuntoasioissa.

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo
Puh. 502 2595
Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Mankkaan Rauta
Tarjolla laaja valikoima
rautakauppatuotteita
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh/Fax 455 4410
Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14

Riitta Santasalo LKV
040-773 8217

Urpo Kuukauppi LKV
0400-705 150

Marjo Tapana
040-769 2414

P R I M A
Nyt myös

• ruohonleikkurit
• puutarhatraktorit
• viheralueiden
hoitokoneet
• lumilingot
• moottorisahat
• pensas- ja
siimaleikkurit
• puutarhajyrsimet
• raivaussahat

Mankkaantie 2-4
02180 Espoo
P. 09-455 8100
www.primalkv.com

KIINTEISTÖT OY LKV [A]
AINUT ALUEELLA

JRP-HUOLTO
Täyden palvelun
kiinteistöhuoltoyhtiö
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Vaihde 042 490161
Fax 548 1207

Yksilöllistä isännöintiä

erikoisalana pientaloyhtiöt
Myös pelkkä kirjanpito asunto-osakeyhtiöille ja pienimuotoista kirjanpitoa muille yhtiöille. Pyydä tarjous!

Isännöintipalvelu Ritva Pesonen
Puhelin 040-557 1407

Mankkaanportin
Kukka
Kukkia arkeen, juhlaan,
iloon ja suruun
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh 412 7898
ma suljettu, ti−pe 9−17.30
la-su 10−15

E-MAIL isannointirp@kolumbus.fi

- Rakennus- ja rakennesuunnittelu
- Korjaus- ja muutostyösuunnittelu
- Kunto- ja kosteuskartoitukset
- Projektinjohto ja valvonta
- Huoltokirjat
- Rakennuslupamenettelyt
- Asuntokaupan kuntotarkastukset

www.mjlehti.net
ks. myös www.suunnittelusektori.fi
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Tapasimme espoolaisen lintuharrastajan
Jukka Sirviön lintuharrastus alkoi 7
vuotta sitten. Espoolainen hän on ollut
vuodesta 1980 alkaen. Hän lupautui
kertomaan Mankkaan Uutisten lukijoille lintuharrastuksen saloista.
Kysyimme häneltä, millaista on lintuharrastaminen, mitä lintuharrastaja
tekee.
Päämotiivina on luonnosta nauttiminen ja
samalla lintujen havainnointi. Joillekin siitä
on tullut elinikäinen harrastus ja jopa elämäntapa. Nautiskella voi vaikkapa kesäillasta Elfvikin lintutornissa, tarkkailla muuttoa sopivalta kalliolta tai kävellä Espoon
keskuspuistossa.
Monille harrastajille lintujen tunnistaminen tuo tarpeellista haastetta. Tunnistamisessa käytetään apuna kokonaisvaltaista
kuvaa linnusta: koko, muoto, väritys, käyttäytyminen, biotooppi, lentotapa ja äänet.
Lajien tunnistaminen laulun perusteella tekee tavallisesta kävelyretkestäkin mielen-

kiintoisemman. Lintuharrastaja onkin linturetkellä aina ulkona ollessaan.

taosa lintuharrastajista kuitenkin retkeilee
ja näkee lintuja täysin spontaanisti.

Lintujen muutto

Lintuharrastuskohteet

Eräs kiehtova lintujen käyttäytymisen muoto on muutto. Ei ole täysin selvää, miten linnut löytävät vuodesta toiseen aina samaan
pesimäpaikkaan tuhansien kilometrien
päästä. Arktisten lintujen muutto keväällä
on monille vuoden kohokohta. Harrastajat
kerääntyvät hyvälle muutontarkkailupaikalle esim Porkkalanniemen kärkeen, missä
voi hyvällä onnella nähdä päivässä jopa
kymmeniä tuhansia muuttavia lintuja.

Jukan tärkeimmät linturetkeilykohteet ovat
Espoossa ja Helsingissä: Vanhankaupunginlahti on tunnetuin ja monipuolisin, mutta mielenkiintoisia ovat myös Laajalahti,
Iso-Huopalahti, Suomenojan allas, Espoon
keskuspuisto ja Nuuksio.

Bongaus
Bongaus on yksi lintuharrastuksen osaalue. Se tarkoittaa sitä, että harrastaja lähtee katsomaan jonkun toisen löytämää lintua, yleensä harvinaisuutta. Bongarit ovat
harvinaisuuksista kiinnostuneita harrastajia, joilla on omat tiedotuskanavansa. Val-

Varpushaukan voi nähdä Mankkaallakin. Kuva Jukka Sirviö

Lintuharrastusta Mankkaalla
Mankkaan Turvesuolla on harvinainen, laaja luonnonvarainen niittyalue, mikä tekee
Turvesuosta lintuharrastajille mielenkiintoisen. Muuttoaikana siellä voi havaita
vaikkapa Lapissa pesivän pikkusirkun tai
suopöllön. Turvesuolla talvehtii mm. kesäisin metsissä viihtyvä varpuspöllö. Kesällä
heinikossa voi kuulla ruisrääkän ja pensaikossa satakielen ja luhtakerttusen laulua.
Jukka itse on erityisen tyytyväinen nähdes-
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Tämän syksyn ensimmäisiä kurkia muuttomatkalla kohti etelää elokuun lopulla. Kuva Jukka Brunell.

SIIVOUSKONEET, -AINEET JA
–TARVIKKEET ERIKOISLIIKKEESTÄMME
Syystarjouksia:
Katuluuta + varsi
Parkettimoppi 40 cm
Parkettimoppi 60 cm

15,00
00

16,
20,00

Meiltä saat myös pölypussit imureihin!
Sekä paljon muuta siivoukseen,
Tule katsomaan!

Jac-MoPP

Ma – Pe 8.30 – 17.00
Mankkaantie 2-4, 02180 ESPOO (Tiimarin takana)
Puh: (09) 523 800 Faksi: (09) 523 816
www.jac-mopp.fi

Harrastuksen aloittaminen
Uusien harrastajien on helpointa aloittaa
lintuihin ja niiden elintapoihin tutustuminen talvella. Silloin lintuja ei ole liikaa ja
tunnistamisharjoitukset voi aloittaa vaikkapa omalta lintulaudalta. Kiikarit ja lintukirja
riittävät varusteiksi. Keväällä lintuja tulee
lisää ja on hyödyksi, jos hallitsee jo tavalli-

simmat lajit. Jos kärpänen puraisee, voi liittyä Tringaan. Helsingin Lintutieteellinen
Yhdistys Tringa ry järjestää mielenkiintoisia
esitelmiä ja opastettuja retkiä, joihin osallistumalla tiedot ja taidot karttuvat. Aloittelevalle kiinnostavaa perustietoa on tarjolla
Birdlife Suomen webbisivuilla.
http://www.birdlife.fi/
http://www.tringa.fi
Jouko Räisänen

S Y Y S T A R J O U K S E M M E !

Kauneushoitola
SKY-CIDESCO-kosmetologi
Mia Frondelius
p. 040-589 6608
(norm. 86€)

Parturi-kampaamo

Ateljé An

Anne Paakkunainen
Mari Kivikangas
p. 09-455 2012
3 tuotetta
kahden
hinnalla!

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)
Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme!

* Tarjoukset voimassa lokakuun ajan

sään kotkien ja haukkojen liitelevän Suurpellon taivaalla, kuullessaan pyyn vihellyksen Espoon keskuspuistossa tai tupsahtaessaan keskelle metson soidinta Nuuksion
ulkoilureitin varrella. Hänelle lintuharrastuksessa on tärkeintä luonnonläheisyys.
Erikoisen lajin näkeminen toki sävähdyttää
aina ja mielihyvää tuottaa myös lajin tunnistaminen eli määrittäminen.

8 • 3/2004
Mankkaa-seura ry
c/o Räisänen, Vanhan-Mankkaan tie 7
02180 Espoo

6.3.2004
Hyvä Mankkaan alueen asukas
Mankkaa-seura on vuodesta 1966 toiminut asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä
yhdyssiteenä, valvoen heidän yleisiä paikallisia etujaan sekä edistäen toimialueensa Mankkaan
kaikinpuolista kehittymistä ja asuinympäristön yleistä viihtyisyyttä. Maksaneita jäseniä oli yhdistyksessä
viime vuonna 324.
Jäsenmaksuilla kustannamme mankkaalaisille tänä vuonna mm:
− Mankkaan Uutiset, mankkaalaisten oman tiedoituslehden ja Mankkaa-seuran kotisivun
www.mankkaa-seura.fi
− Lapsille suunnatun ”Pääsiäismunien etsintätapahtuman” Palmusunnuntaina ja jos rahat riittävät niin
vähän muutakin kulttuuritarjontaa.
− Seuraamme ja pyrimme vaikuttamaan asukkaiden puolesta alueen kaavoitukseen sekä muihin
asumiseen ja ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin sekä tiedotamme niistä.
Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu vuonna 2004 on EUR 10,- ja kannatusjäsenmaksu EUR 85,-. Jäsenenä voi
olla myös oikeustoimikelpoinen yhteisö. Maksun ja mahdollisen vapaaehtoisen tukimaksun voi suorittaa alla
olevalla tilisiirrolla. Muista merkitä myös osoitetietosi, jotta voit vastaanottaa jäsenille tarkoitettuja
tiedonantojamme.
Jäsenmaksun voi tänä vuonna suorittaa myös käteisellä ja näin välttää pankkikulut.
Käteismaksuja vastaanotetaan Mankkaalla Prima Kiinteistöt Oy LKV:n toimistossa Mankkaantie 2-4 (Mankkaan
liiketalo). Ystävällisestii varaa tasaraha.

Mankkaa-seura ry
Jäsenkortti 2004
Jäsenmaksu:
tai
Kannatusjäsenmaksu:

EUR 10,00
EUR 85,00

Vap.eht.tukimaksu:

EUR _______

Yhteensä EUR

___________

Nimi:

____________________________

Osoite: ____________________________
____________________________

MERKITSE TILISIIRRON TIEDONANTOJA KOHTAAN NIMESI JA OSOITTEESI JÄSENREKISTERIÄ VARTEN
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING
SAMPO 800019 -70654787

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Jäsenen nimi ja osoite:
Saaja
Mottatagare

MANKKAA-SEURA RY

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä n:o
Från
konto nr

Viitenro
Ref.nr

-

Eräpäivä
Förf.dag

Euro

