
Lukupuron virkistysalue tarjoaa monipuolisen puiston 

alueen asukkaille sekä kodin alueen eläimistölle.

Mankkaa-seuran stipendit jaetaan kotiseudun 

ja ympäristön kultuurin, urheilun tai tieteen 

edistämisessä ansioituneille oppilaille.

Seilimäki-Lukupuron -asemakaavan 
muutosesityksen yhtenä tavoittee-
na on mahdollistaa tenniskeskuksen 

sijoittaminen Lukupuron alueelle. Mank-
kaa-seura vastustaa voimakkaasti tätä, 
koska se häiritsisi liiaksi alueen herkkää 
luontokokonaisuutta ja Mankkaalle tyy-
pillistä asutusta. 

Etelä-Espoon osayleiskaavassa alue on 
virkistysaluetta. Alue tulisi säilyttää kaik-
kien asukkaiden virkistyskäytössä. Se on 
monipuolinen puisto, jossa on varattu 
tilaa myös viljelypalstoille. Tenniskeskus 
palvelee vain lajin harrastajia, ei kaikkia 
asukkaita, siksi se ei vastaa osayleiskaavan 
tarkoittamaa virkistystarkoitusta. 

Kyseinen alue on suosittu kaiken ikäis-
ten ulkoilu- ja retkeilyalue. Myös lapset 
pääsevät tutustumaan monimuotoiseen 
luontoon kotinurkillaan. Virkistysalueella 
on harvinainen satakielipopulaatio, joka 
tarvitsee alueen vesakoita ja pensaikko-
ja elinympäristökseen. Alueen lehdoissa 
elää myös pikkutikkoja ja etenkin muutto-
aikoina siellä voi tavata jopa pensassirkka-

lintuja, punavarpusia ja pyrstötiaisia. Alue 
on myös tärkeä yhdyskäytävänä monille 
metsän eläimille, valkohäntäpeuroille, ke-
tuille, hirville ja jäniksille. 

Tenniskeskukselle tulee siksi etsiä tar-
koitukseen paremmin sopiva sijoitus-
paikka. Se sopisi parhaiten esimerkiksi 
Koivu-Mankkaan tien länsipuolelle Urhei-
lupuistoa vastapäätä tai saman kadun 
varrelle lähelle Mankkaanlaaksontien 
risteyskohtaa, jossa tiettävästi on juuri 
alkamassa myös kaavanmuutostyö. Näin 
saataisiin synergiaa eri urheilupaikkojen 
välille ja helpotettaisiin esim. suurten ten-
niskisojen järjestämistä, koska lähekkäin 
olisivat käytettävissä myös Esport Cen-
terin tenniskentät. Urheiluharrastuspaik-
kojen keskittämisellä voitaisiin myös pa-
remmin hyödyntää ekologisesti kestävää 
yhteiskuljetusta.

 Reijo Stedt
 Mankkaa-seura ry.  
 Puheenjohtaja

Tuhoaako rakentaminen Seilimäki-Lukupuron ympäristön?

Taavinkylän koulu
Joona Marttila ( 6A )
Nina Kuusisto ( 6B )

Mankkaanpuron koulu
Iiris Neuvonen ( 6S )
Atte Pohjanmaa ( 6R )

Mankkaan koulu
Hanni Sonkeri ( 9M )
Markus Airikkala ( 9E )

Milloin energiatodistusta tarvitaan?
Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta. Rakennuksen energiatodis-
tuksen taustalla on EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Todistus tu-
lee laatia rakennuslupaa haettaessa, ja sen antaa kiinteistön pääsuunnittelija.

Vuoden 2009 alusta alkaen energiatodistus on vaadittu olemassa olevilta kiinteis-
töiltä niitä tai niiden tiloja myytäessä tai vuokrattaessa.

Pientaloille ja enintään kuuden asunnon taloyhtiöille tarkoitettu pienten asuinra-
kennusten energiatodistus on vapaaehtoinen.

Olen myymässä kiinteistöä. Tarvitseeko minulla olla kiinteistön energiatodis-
tus kun esittelen kiinteistöä ostajille?
Kyllä. Valtioneuvosto päätöksen mukaan asuntojen markkinoinnissa (tai esittelys-

sä) annettavien tietojen liitteenä tulee olla kiinteistön energiatodis-
tus. Todistus on oltava esillä myös vanhoissa, yli kuuden asunnon 

taloyhtiöissä, jotka ovat valmistuneet ennen 1.1.2008. Todistuksen 
esittämisvastuu on kiinteistövälittäjällä tai kiinteistön myyvällä 

henkilöllä. Mikäli olet myymässä itse kiinteistöä, pyydä energia-
todistus isännöitsijältä tai kiinteistön hallituksen puheenjoh-

tajalta.

Lisätietoa: www. ymparisto.fi

Tiesitkö tämän energiatodistuksesta?

Mankkaa-seuran stipendin saajat:
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Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan leipomon viereisessä ok-talossa)

09-5021603 / 0400-209187 / fax 09-4123068

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

Lions Club Espoo-Mankkaa

Kesä lähestyy ja luonto on puh-
keamassa kesäasuun. Lisään-
tyvä valo ja lämpö saa ”mahlat 

liikkeelle” niin luonnossa kuin meissä. 
Säiden haltijat olivat meille suosiollisia jo 

palmusunnuntaina, kun myös tänä 
vuonna järjestettiin jo perinteeksi 
tullut pääsiäismunan etsintä lap-
sille. Tälläkin kertaa tapahtuma 
keräsi lähes 300 lasta munien 
etsintöihin, mahtuipa mukaan 
10-vuotiaitakin, vanhempien ja 
isovanhempien kannustaessa.

Mankkaa-seuralla on ollut 
vilkas mankkaalaisten edun-
valvonta viimevuoden lopul-

la ja alkavalla vuodella.
Pystyimme voittamaan 

ensimmäisen erän taiste-
lussa, jossa pyritään torju-

maan vankilastavapautuvien 
ja päihde- ja huumeriippuvaisten 

asuntola Vähälänkujan ja Kokinky-
läntien kulmassa.

Lukupuro / Seilimäki -kaavasta 
on jätetty virallinen valitus Espoon 
kaupungille. Myös Länsiväylä on jul-

kaissut asiasta kirjoituksen, joka on 
myöhemmin tässä lehdessä.

Postiasiat ovat myös puhuttaneet. 
Lähialueen molemmat postit on otet-
tu meiltä pois 02200 Espoo Niittykum-

musta Omenaan ja 02180 Espoo 
Sinimäestä Selloon. Suurempi 

häviö oli Sinimäen postin siirto ruuhkaiseen Selloon seitse-
män kilometrin päähän. Mankkaa-seura on taisteli sen puo-
lesta, että Sinimäen asukkaiden posti siirrettäisiin mieluum-
min Tapiolaan, kohtuullisempien kulkuyhteyksien päähän. 
Tämä tavoite toteutui ja jatkossa postinumeroalueella 02180 
asiointi tapahtuu Tapiolassa. Tämän lisäksi Taavinkylän alueen 
posti, 02750 Espoo, on ollut iät ja ajat Kauniaisten postin yh-
teydessä. 

Kauniaisten asukasluku on jotakuinkin sama kuin Mank-
kaan alueen asukasluku, aluekin taitaa olla Kauniaisten 
kokoluokkaa, siltikään meille ei suoda omaa postia. Palve-
lurakenteen tiheyden kannalta olemme samassa asemassa 
Kauniaisten kanssa. Olemme oma omaleimainen alueemme 
Mankkaa, emme halua olla joku Omenan tai Sellon alueen 
sivukylä. Espoon keskittämispolitiikka vain suuriin keskuksiin 
saa riittää! Parasta meille mankkaalaisille olisi, jos saisimme 
ikioman pikku postin Mankkaan liikekeskukseen. Siihen pos-
tiin mahtuisivat alueet 02200, 02180 ja 02750 sulassa sovus-
sa. Lisäksi tietysti tarvittaisiin apteekki.

Olen järkyttynyt alueemme sotkemisesta spraymaaleilla. 
Kohteina ovat rakennukset, aidat, puut ja luonnonkivet mm. 
linkkitornin ympäristössä. Ymmärtäisin asiaa jotenkin, jos 
asialla olisivat lapset, jotka ymmärtämättömyyttään sotkevat 
mutta kun yli kolmekymppiset miehet ovat sotkemassa, niin 
ei se tunnu enää järkevältä. Sotkemisen lisäksi he heittävät 
luontoon tyhjät purkit. Suosikkikohteiden lähellä on tosi ikä-
vän näköistä.

Haluan henkilökohtaisesti toivottaa kaikille mankkaalaisil-
le hyvää ja palauttavaa kesää. Toivotan teidät jokaisen terve-
tulleeksi työskentelemään yhteisen hyvän eteen Mankkaan 
puolesta.

 Reijo Stedt
 puheenjohtaja
 Mankkaa-seura ry

•	 Ensimmäisen	vuoden	pres.	Saila	Laitisen	jälkeen	jatkaa	presidenttinä	ensi	toimintakautena	Jarmo	Heinonen.
•	 Aktiviteettien	Tour	de	Mankkaa	ja	Snow	de	Mankkaa	tuloksista	clubi	voi	jakaa	kouluille	3	x	500	€	tänä	keväänä.
•	 Kesällä	voidaan	lisäksi	lähettää	nuorisovaihtoon	2	nuorta	ja	vastavuoroisesti	Mankkaalle	tulee	ulkolaisia	nuoria	
kesällä	.

•	 Ensi	kaudella	ovat	Lionstoiminnan	yhteistyökumppaneina	partiolaiset.	Näissä	merkeissä	Espoo-Mankkaan	clubi	
lahjoittaa	Mankkaan	Eräsusille	500	€	kipinäteltan	hankkimiseksi.	Vastavuoroisesti	partiolaiset	osallistuvat	Lions	
tapahtumiin.

•	 Yhteistyötä	koulujen	kanssa	kehitettiin	eri	muodoissa	esim.	rauhanjuliste,	josta	parhaat	palkittiin.	Ensi	syksynä	
on	jälleen	Lions	julistekilpailu.

•	 Clubi	ottaa	syksyllä	yhteyttä		EMMAAN,	josta	toivotaan	uutta	panostusta	koululaisten	taideharrastukseen.	
•	 9.9.2012	 järjestetään	Mankkaan	Makasiinilla	 seuraava	Tour	de	Mankkaa,	 johon	on	 tulossa	 runsasta	ohjelmaa	
eri-ikäisille	lapsille	ja	vanhemmille.	Tapahtuman	yhteydessä	on	tarkoitus	kerätä	kodeista	pieneksi	käyneitä	ur-
heiluvälineitä	kouluille	toimitettavaksi.

TERVETULOA TAPAHTUMAAN 9.9.2012 MANKKAAN MAKASIINILLE!   lion Hilkka Passinen

Lions Club Espoo-Mankkaa

Puheenjohtajan palsta

Edunvalvontaa Espoolaisille



Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILA-KONDITORIA OY

Koko perheen
parturi-kampaaja

Paula Ikävalko
Seilikuja 2, 02180 ESPOO

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

myös kotonasi

Auki sop. mukaan myös iltaisin

JALKAHOITOLA
Kaisa Järveläinen

Jalkojenhoitaja

Jalkojen perus- ja
erityishoidot

Nauhakuja 2 / Taavinkoti
p. 09 452 1005

www.jalkahoitolajarvelainen.net

KAUNEUTTA JA HYVÄÄ OLOA KOKO PERHEELLE

Parturi-
Kampaamo

- Parturi-Kampaamopalvelut, puh. 09 412 9421
- Kauneushoitola, puh. 044 293 5166
- Hierontapalvelut, puh. 050 553 3578

Mankkaantie 2-4 b, Mankkaanportti



Kauneushoitola
Mia Frondelius

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)

Kehoterapia  
Mary Henriksson

• Sidekudoshieronta
• Klassinen hieronta
• Lääkinn. laserhoito

ILOA JA PIRISTYSTÄ KESÄÄN! 

Avoinna sopimuksen mukaan.

Muista ja ilahduta vaikkapa 
lahjakortilla.

p. 040 725 7197

HIERONTAA KOKO KESÄN!

p. 040 589 6608p. 09 455 2012

Uuden kevätilmeen hiuksillesi
loihtivat Ulla ja Marika.

Ps. Joustavat aukioloajat

Parturi-kampaamo
Hiushohde

Palmusunnuntaina 1.4.2012 juhlis-
tettiin taas vuotuista kevään tuloa 
ja pääsiäistä. Makasiinille kerääntyi 

tuttuun tapaan suuri joukko mankkaalai-
sia lapsia vanhempineen. Heinien sekaan 
oli piilotettu suklaamunia, joita ahkerat 
sormet saivat etsiä pieniin ämpäreihinsä. 
Osa lapsista oli pukeutunut teeman mu-
kaisesti hauskoihin päähineisiin, ja mah-
tuipa mukaan muutama pikku-noitakin. 
Itse päänoita kierteli lasten keskellä ja 
antoi jokaiselle etsijälle palkinnoksi vielä 
erillisen yllätysmunan. 

Sää suosi Mankkaa-seuran järjestämää 
lasten pääsiäistapahtumaa tänäkin vuon-
na. Tämä mankkaalaisille perheille tarkoi-
tettu tilaisuus on yksi Mankkaa-seuran 
vuosittaisista asukastapahtumista joka 
järjestetään vapaaehtoisvoimin, ja se on 
osallistujille ilmainen. Buffetista huolehti 
tänä vuonna Mankkaanpuron koulun 4 
A-luokka.  

Meille järjestäjille suurinta iloa toivat 
lasten iloiset ilmeet.

Graffiteja, tupakantumppeja, tupakka-askeja, ehjiä ja rikottuja lasipulloja, juomatölkkejä, 

”mäyräkoiran”kääreitä, pizzalaatikoita, pillimehupakkauksia, muovipusseja ja –kasseja, 

karkkipapereita, pahvisia kahvimukeja, purkkaa ja koirankakkaa ja kaikkea muuta mah-

dollista roskaa ympäriinsä. Tämä on valitettavasti todellisuutta Mankkaallakin. 

Ja tilanne on viime vuosina mennyt vain pahemmaksi. Miksi?

Pienet ahkerat sormet taas
vauhdissa makasiinilla

Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu on 10 €. 
Maksun voi suorittaa yhdistyksen tilille SAMPO 800019-70654787.

Jäsenmaksun voit maksaa helposti myös kotisivuiltamme:
www.mankkaa-seura.fi

Olethan muistanut jäsenmaksusi vuodelle 2012!
Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Prima Kiinteistöt oy 
LKV:n toimistossa Mankkaantie 2–4 (Mankkaan liiketalo),  ja näin 
vältät pankkikulut. Muista merkitä nimesi ja osoitetietosi viesti-
kenttään, jotta voit vastaanottaa ainoastaan jäsenille tarkoitettu-
ja tiedonantojamme.

Koirankakka on se asia joka tiedotus-
välineissä eniten puhuttaa. On aivan 
selvää, että kaikkien vastuuntuntois-

ten koiranomistajien tulee kerätä koiransa 
jätökset vähintäänkin järjestyslain edellyttä-
miltä hoidetuilta alueilta, mutta myös esim. 
metsäpoluilta, joilla kulkee paljon muitakin 
ihmisiä ja koiria. Tässä suhteessa vastuuntun-
nottomia koiranomistajia on valitettavasti 
Mankkaallakin.

Koirankakka on kuitenkin se nopeimmin 
maatuva ja luonnosta häviävä jäte, joten 
kaikkien muiden roskien heittäminen ja jät-
täminen maahan on paljon pahempi asia. 
Suuri osa Mankkaan roskista tulee nuorisolta. 
Heidän kokoontuessaan esim. asukaspuiston 
nurmikentällä tai viereisellä sillalla kaikki ros-
kat jätetään surutta maahan, vaikka aivan 

vieressä on useita roskiksia. Joku muu joutuu 
siivoamaan ne roskat pois, mutta niin kauan 
kun ne aina siivotaan pois, evvk-mieliala val-
litsee liian helposti. Siksi jonkinlainen siivoa 
itse sotkusi –tempaus olisi todella paikallaan. 

Suurin vastuu asioiden opettamisessa on 
tässäkin asiassa luonnollisesti vanhemmilla.
Roskaamisesta ei kuitenkaan voi yksin syyt-
tää nuorisoa, sitä tekevät valitettavasti myös 
aikuiset. 

Siistin Mankkaan puolesta me kaikki voim-
me ainakin kerätä ne oman koiramme kakat 
pois, olla heittelemättä mitään maahan ja 
etenkin tähdentää lapsillemme ja nuorillem-
me sitä, että mitkään roskat eivät kuulu luon-
toon. Pitäkäämme siis Mankkaa siistinä!

 - Ritva Pesonen

SULANEET LUMET PALJASTIVAT ROSKA-ONGELMAN 
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Hinauspalvelu Immonen Timo Oy

040 166 3636

Yrityksen toimialana myös Huoneistoremontit 32,00€/h + alv.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

PIHAÄSSÄT
• pihatyöt
• kivityöt
• puiden kaato
• terassilaudoitukset

TOIMI AJOISSA:
Lumityösopimukset nyt jo 
ensi talveksi!


