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Leikki on tarkoitettu 0–10–vuotiaille mankkaalaisille. 
Tulkaa katsomaan koko perhe!

Etsintäpartiot lähtevät 15 minuutin välein.
Tarkkavainuiset löytävät maastoon piilotettuja suklaamunia! 
Kaikki pienet etsijät palkitaan!

Jos haluat, voit tulla noidaksi pukeutuneena. Pieni ämpäri 
mukaan. Säänmukainen asu. Sormikkaat, joilla saa hyvän 
otteen pienistä munista.
Puffetin järjestää Mankkaan 8 C-luokan oppilaat. 
Muutoin tilaisuus on maksuton.

0–3-vuotiaat  klo 12
4–7-vuotiaat  klo 13
8–10-vuotiaat  klo 14

Palmusunnuntaina 28.3.2010 
klo  12–15 Makasiinin mäellä
Vanhan-Mankkaanpolku 2

Tilaisuuden järjestää:

Nuoret tarvitsevat kipeästi
kokoontumispaikan Mankkaalla! MAANANTAINA 

15.3.2010 klo 19 alkaen

Väentupa, 
Vanhan-Mankkaan kuja 2 A

Illan teemana: 
”mitä vapaa-ajan 
tekemistä nuorille” 

kevätkokous

Asiat: Sääntömääräiset asiat

Kokousmateriaalia, mm. 
tilinpäätös ja toimintakertomus 
vuodelta 2009 tutustumistanne 
varten seuran kotisivulla 
www.mankkaa-seura.fi

Kahvitarjoilu.
Kakun tarjoaa

Kevätkokouksen 
aiheena: 

Tule kuuntelemaan ja kyselemään asiasta Mankkaa-seuran kokoukseen 
15.3.2010 klo 19.00.

•	Cafe	Manu	on	aloittanut	toimintansa	
	 –	ensikäden	kokemuksia
•		mitä	nuoret	itse	haluaisivat,
	 mitä	vanhempien	tulisi	tehdä

”mitä vapaa-ajan tekemistä nuorille”

Tule keskustelemaan tästä hyvin tärkeästä asiasta, 
alustajana johtava nuorisotyönohjaaja 
Ilkka Kuosmanen Espoon kaupungilta.

Kaikki tervetulleita, erityisesti nuoret, 
ei tarvitse olla Mankkaa-seuran jäsen!

Mankkaan koirakerho 
perustettu!

Mankkaalla ja sen lähiympäristössä asuu 
satoja koiria ja ainakin saman verran koi-
raharrastajia. Mankkaa-seuran alaisena 
toistaiseksi toimiva Mankkaan Koiraker-
hon (MKK) tarkoituksena on parantaa 
koiraharrastusmahdollisuutta Espoossa, 
lisätä yleistä koiratietämystä ja koirahar-
rastuksen positiivista näkymistä. ja koi-
ranomistajien keskenäistä kanssakäymis-
tä Seuraava kokous on ke 24.3.2010 klo 
19 Mankkaan Väentuvalla. Tervetuloa !
 Lue lisää artikkelista:  
www.mankkaa-seura.fi
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Vihdoinkin on saatu kunnon talvi. Lunta 
ja pakkasta on saatu yllin kyllin. Pit-
kästä aikaa on päästy taas hiihtämään 
kunnolla ja lapset pulkkamäkeen. Ylen-
palttinen lumen tulo on myös ongelma.  
Kadut ovat paikka paikoin kaventuneet 
lumivallien reunustamiksi kapeiksi urik-
si, joissa ohittaminen on mahdotonta. 
Jalkakäytävät ovat usein kokonaan 
kadonneet. Tarvitaan malttia ja varo-
vaisuutta autoilijoilta, etenkin lasten 
turvallisuus huolettaa.

Mankkaa-seuralla on edessään vil-
kas toimintavuosi. Perinteisten tapah-
tumien lisäksi ollaan avaamassa Ma-
kasiinille nuorille kokoontumispaikka 
Cafe Manu. Hanketta on lähtenyt ve-
tämään erittäin ansiokkaasti Anu Laak-
sonen, jonka juttu asiasta alla. Toivot-
tavasti tämä toiminta nuorten hyväksi 
saadaan jatkuvaksi.

Viime syksynä Mankkaa seuran edustajat 
käyttivät voimakkaan ja herättelevän pu-
heenvuoron yläasteen vanhempainillassa. 
Vanhempainillassa puhuttiin siitä, että alu-
eella on paljon nuorison aiheuttamia ongel-
mia. On moporalleja, töhrimistä, sotkemista 
ja ilkivaltaa. Mielestäni ne ovat seurausta 
ajanhengestä, mutta myös seurausta siitä, 
että nuoret eivät koe olevansa tervetulleita 
tänne. Puheenvuoron seurauksena lähti lii-
kenteeseen hankkeemme. Nuorille täytyisi 
löytää jokin oma tila ja paikka!

Alusta alkaen oli hyvin selvää kun vaih-
toehtoja selvitettiin, että nuorisotoiminta 
täällä Mankkaalla, käynnistyy ainoastaan 
vapaaehtoisten voimilla. Sen seurauksena 
syntyi ajatus Mankkaan Makasiinille perus-
tettavasta Cafe Manusta.

Cafe Manu tarjoaa nuorille päihteetöntä, 
vaihtoehtoista ilta- ja viikonlopputoimintaa.  
Tavoitteena on pitää nuorisotila paikkana, 
jonne on helppo tulla ja jossa on turvallista, 
mukavaa viettää aikaa. Kahvilatoiminta ei 
ole itse päätarkoitus vaan se, että nuorilla 
on kokoontumispaikka. Kahvilan huokea 
hintataso pidetään nuorten kukkarolle so-
pivana. 

Toiminta on ennaltaehkäisevää sen tar-
jotessa mahdollisuuden päihteettömään il-

Nuorten oma olohuone ”Cafe Manu”
lanviettoon ja juuri sen takia Nuorisotoimi/
Tapiolan alue, lähti mukaan toimintaamme.

Espoon nuorisopalvelut/Tapiolan alue, 
on ollut mukana kouluttamassa vapaaehtoi-
sia vanhempia ja antaa tarvittavaa konsul-
taatioapua toiminnan käynnistyttyä. Olem-
me todella iloisia että joukkoomme liittyi 
myös kaksi nuoriso-ohjaajaa jotka toivotta-
vasti ovat mukanamme koko kevätkauden

Cafe Manu on 13–17-vuotiaille nuorille 
avoin, lauantai-iltaisin toimiva nuorisoti-
la. Kahvila on auki klo 18-23.00. Keväällä 
lauantai-iltoja kertyy 7 kappaletta. Kahvi-
lan ei ole tarkoitus olla nuorisotalomainen 
paikka biljardipöytineen mutta pelikoneita 
ja lautapelejä meiltä kuitenkin löytyy. Kiitos 
lahjoittajien. 

Toiminta lauantaisin mahdollistetaan 
”vapareiden” voimin. Olenkin ollut todella 
onnellinen siitä, kuinka paljon loppujen lo-
puksi niitä vapaaehtoisia löytyi. Vapaaeh-
toiset työntekijät vuorottelevat lauantaivuo-
rojen kanssa. Nuorisotilassa vapaaehtoisia 
on 3–5 henkilöä ja jokaisen vapaaehtoisen 
kohdalle lauantai-iltoja osui ainoastaan 
yksi.  Toukokuussa järjestämme vapaaeh-
toisille työntekijöille yhteisen tapahtuman, 
jossa käymme läpi vanhaa kautta ja suun-
nittelemme uutta…

Toivottavasti nuoret innostuvat Cafe 
Manusta ja ottavat sen omakseen. Tämä 
on heille mahtava tilaisuus päästä osallis-
tumaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan 
nuorille tärkeitä asioita. Keväällä teemme 
asiakaskyselyn jossa kartoitetaan asiak-
kaidemme eli nuorten tyytyväisyyttä sekä 
kehitystoiveita. Nuoret ovat keskeisessä 
roolissa toiminnan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. 

Nyt voimme yhdessä kaikki toteuttaa 
nuorille parempaa Mankkaata ja se alkaa 
Manusta eli Mankkaan Nuorisosta!

Anu Laaksonen

Myös lukuisat mankkaalaiset koiran 
omistajat ovat aktivoituneet ja perusta-
neet ”koirakerhon”.  Espoosta puuttuu 
mm. kunnollinen riittävän iso aidattu 
kenttä, jossa voisi myös kouluttaa koi-
ria, pitää kilpailuja ja järjestää tapah-

tumia. Tähän toivotaan parannusta. 
Mankkaa-seura on mukana kerhon pe-
rustamisvaiheessa hallinnollisena tuki-
jana.

Suur-Tapiolan, johon Mankkaakin 
kuuluu, asukasfoorumi-toiminta on 
alkamassa. Tarkoituksena on välittää 
suoraan asukkaiden omia mielipiteitä 
Espoon kaupungin päättäjille. Ensim-
mäisen asukasfoorumi-illan teemana 
on ”Liikenne ja turvallisuus Suur-
Tapiolan alueella”. Esillä ovat meitä 
mankkaalaisiakin varmasti kiinnostava 
Metron liitäntäliikenne sekä lii-
kenneturvallisuus alueella. Tilai-
suus on keskiviikkona 14.4.2010 klo 
18.00 Tapiolan koululla, Opintie1. 
Kannattaa osallistua!
  Juhani Vähäaho, 

puheenjohtaja
e-mail: juhani(at)vahaaho.fi

Sydämelliset kiitokset 

asiakkailleni ja Mankkaan 
pikkuostarin naapurityön
tekijöille upeasta yhteis

pelistä 1.7.2009–31.1.2010
 

Koiranruokakauppias 

Saija
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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 12–21

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

Casa Rustica 
Mankkaantie 2 – 4, Espoo   
puh 040 414 0041
avoinna ma – pe 10 – 18, la 10 – 16 
info@casarustica.fi

w w w. c a s a r u s t i c a . f i

Ainutlaatuinen huonekalu- ja sisustustalo 

Kauneushoitola
Mia Frondelius

Hiushohde
p. 09-455 2012

Mankkaantie 32   02180 Espoo   (Noretron kiinteistö)

Kehoterapia 
Mary Henriksson

•Sidekudoshieronta

•Klassinen hieronta

•Lääkinn. LASERHOITO
Suo itsellesi hetki aikaa...
Kasvo- käsi- jalkahoito 

Anneli Salo

p. 040-725 7197

Sidekudoshierontaa kipuun!
Laserhoitoa nyrjähdyksiin, luun-

murtumiin, kipuun ym. Kysy lisää.
125 E

Lauantait 
sopimuksen 

mukaan

yhteensä

Mankkaalaisperhe etsii 

tonttia 
Mankkaalta

Onko tontillanne vielä käyttämätöntä ra-
kennusoikeutta? Olisimme kiinnostunei-
ta rakentamaan erillistalon esimerkiksi 
hallinnanjako-sopimuksella. 
Ota yhteyttä, jutellaan lisää!
Tero Ylitalo, puh. 050-3950676 

p. 050-545 2157

Rakennekynnet
(geelikynnet) 55 E
Huolto 45 E

Tutustumistarjous

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!
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Mankkaanportin ostoskeskuksella on viime 
syksystä toiminut huonekalu- ja lahjatava-
raliike Casa Rustica, josta saa myös sisus-
tussuunnittelu- ja ompelupalvelua. Ennen 
Mankkaalle tuloa yritys toimi menestyk-
sekkäästi Nummelassa. Nyt tilava liike pal-
velee asiakkaitaan Mankkaalla. Yrityksen 
omistavat yrittäjäpariskunta Satu ja Timo 
Summa (kuvassa Satu).

Mikäli haluat muutosta ja piristystä ko-
tisi ilmeeseen, saat Casa Rusticasta uudet 
silkkiset, kotimaiset valmisverhot, yksilöl-
liset vintage huonekalut, uudet sisustus-
tyynyt tai jopa koko sisustussuunnitelman. 
Kangasvalikoima on laaja ja ammattitaitoi-
nen sisustussuunnittelija auttaa löytämään 
kotisi parhaimmat puolet.

Tuotevalikoimassa on tilaustuotteiden 
lisäksi huonekaluja, mattoja, valaisimia 
– mm. laadukkaita egyptiläisiä kristalli-

Casa Rustica – Huonekalu-, lahjatavara- ja sisustusliike
lamppuja – tauluja ja sesonkien mukaan 
vaihtuvia sisustustavaroita. Myös lahjata-
varavalikoima on monipuolinen. Täältä saat 
yksilöllisen sisustuslahjan viemiseksi ystä-
välle tai kotiin omaksi iloksi. 

Kevään kynnyksellä ajankohtaisia ovat 
piha- ja terassikalusteiden hankinnat. Yri-
tyksen verkkosivuilta voi hakea mieluisia 
tuotteita ja tutkia hintatietoja. Tuotevali-
koima on huomattavasti laajempi kuin mitä 
netti- tai myymälätarjonta antaa ymmärtää. 
Huonekaluostosten kuljetukset ja toimituk-
set hoituvat myös yrityksen toimesta käte-
västi kotiin asti.
(040-414 0041) Avoinna ma–pe 10–18 ja la 
10–16 . Tervetuloa tutustumaan!

www.casarustica.fi  info@casarustica.fi     

Riitta Santasalo

Ylärivissä vasemmalta: Ela Ekblad (rahastonhoitaja, asukas ja kulttuuri), Heli Immonen (asu-
kas ja kulttuuri), Riitta Santasalo (kaavoitus, liikenne ja ympäristö),  Eeva Husgafel (varajäsen, 
asukas ja kulttuuri), Lea Laine (varajäsen, tiedotus), Sonja Luukko (asukas ja kulttuuri), Sirkka 
Lindroos (varapuheenjohtaja, tiedotus), Juhani Vähäaho, (puheenjohtaja, kaavoitus, liikenne 
ja ympäristö) 
Alarivissä vasemmalta: Reijo Stedt (sihteeri, kaavoitus, liikenne ja ympäristö), Ritva Pesonen 
(varajasen, tiedotus), Annukka van der Borch (asukas ja kulttuuri), Mia Nores-Korkeamäki 
(varajäsen, tiedotus) 
Kuvasta puuttuu: Eero Virtanen (varajäsen, kaavoitus, liikenne ja ympäristö)

Mankkaan lehtevissä metsissä tiedetään 
liikkuneen metsästäjiä ja kalastajia jo var-
haisella kivikaudella.  Noin 4000 vuotta 
sitten Mankkaan alue oli saaristoa, jossa 
kivikautinen pyyntiväki saalisti. 

Kylännimellä Mankans, Mankby, 
Manckeby, Manckas,  jonka suomenkieli-
nen asu on Mankkaa, on ollut useita asuja, 
joista vanhin on Mankeby. Mankans yleistyi 
1560-luvulla. Nimen alkuosana on lisänimi 
Manke, joka lienee saanut nimensä toisen 
talon isännän nimen mukaan, joka oli Nils 
Mancke. (viite:  Kylä-Espoo, 2008 (Kaija 
Mallat, Sami Suviranta, Reima T.A. Luoto). 
Lue lisää www.mankkaa-seura.fi

Johtokunnan esittely Vuoden 2010 
johtokunta (suluissa tehtävä ja työryhmä): 

Miten Mankkaan 
kylä sai alkunsa

Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu on  
10 e. Maksun voi suorittaa yhdistyksen 
tilille SAMPO 800019-70654787. Jäsen-
maksun 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 tiedon-
antojamme.

Olethan muistanut 
jäsenmaksusi 
vuodelle 2010!
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