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43.  vuosikerta
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• Hei mankkaalainen!

• Kiinnostavatko 
 Mankkaan asiat?

• Haluatko vaikuttaa
 asioihin?

• Mitä itse voisit
 tehdä lisätäksesi
 viihtyisyyttä asuin-
 alueellamme?

*
Kerro mielipiteesi
Mankkaa-seuran

kotisivuilla
www.mankkaa-seura.fi 

Mankkaan Syysmarkkinat pidetään Mankkaan Makasiinilla ja 
asukaspuistossa sunnuntaina 30.8.2009 klo. 10–14 

Mankkaalaiset kierrättävät hyväkuntoisia tavaroita kirpputorilla. 

Eräsudet järjestävät puffetin, paistavat muurinpohjalettuja ja 
leikittävät lapsia klo. 11.00 ja 13.00

Voit varata myyntipöydän sisältä (makasiinista tai asukaspuistosta), hinta 10€. 
Paikka tulee varata kesäkuun loppuun mennessä sähköpostilla osoitteessa 

ela.ekblad (at) ekblad.fi . 

Sään salliessa ulkopaikka on ilmainen Mankkaa-seuran jäsenille ja heidän 
perheilleen (oma pöytä mukaan).

Yrittäjät voivat markkinoida yritystään ja myydä tuotteita edullisesti. 

Yrittäjien paikanvaraus ja lisätiedot numerosta 050 511 9325. 

Yritysmyyntipaikka 35€ sisältää mainospaikan kaikkiin Mankkaan talouksiin 
jaettavassa syysmarkkinat-ilmoituksessa.

Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu on 
10 €. 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 Olethan 
muistanut muistanut 

jäsenmaksusi jäsenmaksusi 
vuodelle vuodelle 

2009!2009!

Ennakkotietoa Syysmarkkinoista:

Kuva Sirkka Lindroos
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Hyvät mankkaalaiset

2  •  2/2009

Kesä on saapunut ja heleä vihreys on kau-
nistanut ympäristön. Takana ovat kevättal-
veen kuuluvat mustat ja likaiset tienvarret 
ja lumikasat. Positiivisena asiana on hyvä 
huomata että Espoon kaupungin katujen 
kunnossapito hoiti tänä kevään hiekanpois-
ton ripeästi ja oikea-aikaisesti. Näin pöly-
haitat jäivät tällä kertaa tavallista pienem-
miksi. Samoin ilokseni täytyy todeta, että 
ainakin omilla asuinnurkillani koirien jätök-
set on varsin hyvin kerätty ja viety keräys-
astioihin.  Kieltämättä näitä astioita samoin 
kuin roska-astioita voisi olla enemmänkin. 
Ja kaikkihan toki muistavat, että omasta 
puutarhasta ei risuja ja muita puutarhajät-
teitä viedä yleisiin metsiköihin.

On hyvä jälleen muistaa, että asukkailla 
on myös velvollisuuksia. Kunkin kiinteistön 
velvollisuuksiin kuuluu pitää katualue puh-
taana roskista kadun keskiviivaan saakka 
ja huolehtia myös nurmikon leikkaamisesta 
kadun pientareelta. 

Sitten autojen pysäköinti kadun varteen. Ns. 
hidaskaduilla, joiden leveys on 5 m, nopeus-
rajoitus 30 km/h ja joilla pysäköinti yleensä 

on sallittu, autoa ei tulisi pysäköidä niin, 
että toinen pyöräpari on nurmikolla. 
Jos näin tehdään, nurmikko tietenkin hävi-
ää. Tarkoitus on nimenomaan se, että 
kadun varteen pysäköidyt autot hi-
dastavat hyvin tehokkaasti nopeuksia, 
koska autoilijat viimeiseen saakka varovat 
naarmuttamasta omaa kallista leluaan. Tut-
kimuksissa on todettu tämän olevan erittäin 
tehokas nopeuksien hillitsijä. 

Liikenne täällä Mankkaalla tuottaa edel-
leenkin harmia. Sinimäentiestä ja sen 
jatkeena olevasta  Turvesuontiestä on 
muodostunut läpiajoreitti, jossa vähät vä-
litetään nopeusrajoituksista. Tästä syntyy 
lähialueille melkoista meluhaittaa ja turval-
lisuus tietenkin kärsii.  Toinen hankaluuksia 

tuottava paikka näyttää olevan Vanhan-
Mankkaantien liikenneympyrä, jota autoi-
lijat eivät edes miellä liikenneympyräksi. 
Liikenneympyrässä ajavalla on aina etuajo-
oikeus ja ympyrästä poistuttaessa pitää 
näyttää suuntamerkki.  

Mankkaalla toimii partiolippukunta Mank-
kaan Eräsudet aktiivisesti ja sinne on tu-
lossa runsaasti uusia pieniä partiolaisia. 
Toivomus olisi, että mukaan saataisiin 
myös varttuneempia partiolaisia (ja 
myös heitä tukevia vanhempia) vetä-
mään ja johtamaan toimintaa. Näissä 
tehtävissä on erinomainen tilaisuus oppia 
organisointia ja johtamista. Molemmat tai-
dot ovat hyvin hyödyllisiä myös myöhemmin 
elämässä. 

Kesän lopulla Mankkaalla on jälleen hauska 
yhteinen tapahtuma Syysmarkkinat kirppu-
toreineen. Ohjelmaa riittää niin aikuisille 
kuin lapsillekin. Siellä tavataan, tervetuloa!

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

Mankkaa-seuran johtokuntaa hieman jän-
nitti tänä vuonna pääsiäistapahtuman osan-
ottajamäärä. Edellisistä vuosista poiketen 
emme tänä vuonna jakaneet viikkoa ennen 
tapahtumaa erillisiä mainoksia koteihin. 
Samoin päiväkoteihin ja kouluihin jaettiin 
vähemmän ilmoituksia kuin viime vuonna. 
Munahankinnat pysyivät kuitenkin kilomää-
räisesti ennallaan eli 35 kg pääsiäismunia 
tuli piilottaa heinäsuoviin 300 pikkunoitaa 
varten. 
Jännitys osoittautui turhaksi. 272 pikkunoi-
taa ilmaantui paikalle vanhempineen tähän 
jo traditioksi muodostuneeseen pääsiäista-
pahtumaan. Hannu Santasalo juonsi tapah-
tumaa viimeistä kertaa ensimmäisen tunnin 
ajan, jonka jälkeen hän luovutti ohjat alle-
kirjoittaneelle. Hannua tulee ensi vuonna 
ikävä. Niin tehokkaasti hän on juontohom-
mat hoitanut viime vuosina.
Suurin ryysis ajoittui tänäkin vuonna 4-6 
vuotiaista ja jotkut joutuivat vähän odottele-
maankin vuoroaan. Viimeisen tunnin aikana 
olikin sitten hiljaisempaa ja oli helppo hou-
kutella suurimmat noidat siivoustalkoisiin 
munien voimalla. Ahkerat heinänharavoijat 
saivat nimittäin nauttia urakan jälkeen mu-
najuoksukilpailuista ja jopa munasateesta. 
Näin saatiin myöhästyneille munankerää-

Pääsiäistapahtuma jo tuttu traditio mankkaalaisille

jille pantatut kilot vielä menemään. Tämä 
vähän kadutti jälkeenpäin. Seurakunnan 
päiväkerholaiset olivat nimittäin tänäkin 
vuonna koristelleet makasiinin niin ihanasti 
tapahtumaa varten, että toki olisi pitänyt 
heille ne viimeiset pääsiäismunat jättää. 
No, ensi vuonna sitten… 

Heli Immonen
Mankkaa-seura

Kuva Sirkka Lindroos
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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

KauneushoitolaKauneushoitola
Mia FrondeliusMia Frondelius HiushohdeHiushohde

p. 09-455 2012p. 040-589 6608
SKY-CIDESCO-kosmetologi 

Mia Frondelius

Lahjakortit ja G.M Collin ihonhoitotuotteet

Mankkaantie 32   02180 Espoo   (Noretron kiinteistö)

Hiustenleikkaus Hiustenleikkaus 
koko perheellekoko perheelle

Kehoterapia Mary HenrikssonKehoterapia Mary Henriksson

•Klassinen hieronta
•Sidekudoshieronta

Kasvohoito + jalkahoito 

Parturi-kampaamoParturi-kampaamo

p. 040-725 7197

Palvelemme
maanantaista

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

kesäsunnuntaisin 12–21

P R I M A KI INTEIS TÖT OY LKV [A]

Teemme yksittäisenä toimistona
eniten asuntokauppoja Mankkaalla.
Luota alueesi vankkaan asiantuntijaan.
Meillä asuntosi on yksi tärkeimmistä,
eikä vain yksi monista. 

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

www.primalkv.com

Mankkaan johtava kiinteistönvälittäjä!
P   R   I   M   A

Kipuun tehokas sidekudoshieronta

100 €

2/2009  •  3

Lauantait 
sopimuksen 

mukaan

Paikallinen
Parma-keittiömyymälä

palvelee.

Kysy
kätevää

rahoitusta ! Varaa aika keittiösuunnitteluun !
Erkki Sirén 040 767 3259

Salla-Johanna Happonen 0400 717 850

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

MANKKAA -SEURAN JÄSENILLE ERIKOISEDUT!

www.parfaitk.com
Juhliinne

UVIKO Oy LKV (A)

www.uviko.fi 

Mankkaantie 2–4, 

02180 Espoo  

puh. 040-521 2887• KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ MANKKAALLA 

• ALAN TUNNUSTETTU OSAAJA

yht. tarjous 
heinäkuun loppuun

•Niska- ja päähieronta
•LASERHOITO
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Monille partiosta tulee ensimmäisenä mie-
leen lauma sudenpentuja huivit kaulassa 
solmuja opettelemassa. Siinä ei kuitenkaan 
ole koko totuus, sillä ohjelmaa on monen-
laista eikä koskaan ole liian myöhäistä liit-
tyä mukaan. Syksyllä 2008 käyttöönotetus-
sa uudessa partio-ohjelmassa on omaa toi-
mintaa kaikille juuri koulun aloittaneista 22-
vuotiaaksi asti, jonka jälkeenkin voi aloittaa 
suoraan johtajana. Minna Vääräniemi, 18, 
aloitti partion vasta johtajaiässä liittymällä 
muutama vuosi sitten Mankkaan Eräsusiin. 
Nyt aktiivinen partiolainen on edennyt jo 
apulaislippukunnanjohtajaksi. 

Alun perin Minna päätyi partioon kaverinsa 
kautta, kun tämä pyysi apulaisvartionjoh-
tajaksi. Ennen sitä Minnan tiedot partiosta 
pohjautuivat lähinnä Aku Ankkaan, mutta 
matkan varrella hän on oppinut harrastuk-
sen olevan paljon laajempi juttu, ”ei pelk-
kää metsässä hengailua, vaan muutakin.” 
Vaikka aluksi ei tiennyt, missä mennään ja 
tuntui, että oli jäänyt kaikesta paitsi, Min-
na on mukaan tultuaan päässyt kokemaan 
monenlaista. Hän kertoo, että partiossa 
”tehdään kaikkea kivaa ja monipuolista. 
Arjen taitoja ja vähän ekstraa päälle, muun 
muassa pizzaa trangialla.”

Minnan mielestä on tärkeää, että johtami-
nen partiossa on vapaaehtoista. Hänen vii-
koittain harrastuksen parissa viettämänsä 
aika on kasvanut alkuaikojen tunnista jopa 
viiteentoista, jos mukaan lasketaan kaikki 
sähköpostiasioita myöden. Minna ei kui-
tenkaan ole kokenut työmäärää liian stres-
saavana: ”Se on ihan oma valinta, sen takia 
tää on niin siisti juttu tää partio.” Hän myös 
vakuuttaa, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse, 
jos ei halua tai osaa. Apua kyllä saa aina, 
kun vain rohkeasti kysyy. ”Kun yhden taakan 
jakaa moneen pieneen osaan monelle, ei se 
ole enää niin raskas.”

Tänä keväänä aktiivinen partiolainen vas-
tasi partiojohtaja-peruskurssinsa lopputyö-
nä koko lippukunnan kevätretkestä. Kaikki 
sujui hyvin. ”Ihan mahtavaa järjestää ja 
organisoida” kommentoi Minna. Kursseilla 
käyminen ja uusien ihmisten tapaaminen on 
hänen mielestään kivaa: ”Tutustuu erilaisiin 
näkökulmiin, mitä partio on, ja mitä se voisi 
olla.” Partiolaisen tärkein motto kuitenkin 
on Minnan mielestä ”Ole valmis”. Se tar-
koittaa valmiutta auttaa arjen pienissä asi-
oissa. ”Ei aina joku muu, vaan joku itse.”

Maarit Alkula

Muutakin kuin metsässä hengailua

Stipendien lisäksi Mankkaa-seura lahjoittaa stipendien saajille muistoksi Mankkaan 
historia-julkaisun.

Kotiseutu-ja ympäristöstipendien saajatKotiseutu-ja ympäristöstipendien saajat 

Mankkaan koulu
Eeva Toivanen 9M- luokka

Mankkaanpuron koulu:
Boris Zelenov (6a-luokka, musikantti) 
ja 

Petra Noponen (6b-luokka, korispelaaja)

Taavinkylän koulu
Teemu Lehto 6a  
ja 
Marttiina Torkko 6b
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