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Suurpellosta kaksi kaavaluonnosta

2/2003

Suurpellon osayleiskaavasta on val-
mistunut kaksi luonnosta, jotka kau-
punkaupunkihallitus päätti asettaa
nähtäville.

Molemmat luonnokset löytyvät Espoon netti-
sivuilta ositteesta : www. espoo./ksk.fi. Kaa-
valuonnokset ovat nähtävillä ja asukkaiden
kommentoitavina 9. kesäkuuta asti, jonka jäl-
keen kommenttien saattelemana luonnokset
etenevät kaupungin päätösprosessissa.

Kaksi kaavaa, joissa molemmissa
myönteistä ja kielteistä
Toisen luonnoksen on tehnyt Espoon kau-
punki, toisen Suurpellon yhteistyökumppa-
neiden konsultti Arkkitehdit Tommila.

Molemmissa kaavoissa on sekä myönteisiä
että kielteisiä seikkoja. Myönteistä on se,
että mm. kulttuurihistoriallisesti tärkeät
alueet on pystytty rajaamaan varsin selvästi
ja ympäristöarvoiltaan merkittävät alueet
tyydyttävästi.

Kielteistä on raskaan kaavoituksen aiheutta-
mat liikenne- ja tiejärjestelyt sekä olemassa-
olevien viheralueiden määrän väheneminen.

Suurpelto vaikuttaa myös
Mankkaan tulevaisuuteen
Suurpellon osayleiskaavasta järjestettiin
yleinen asukastilaisuus 5. toukokuuta Olarin

koulun tiloissa. Tilaisuus, jossa esiteltiin
molemmat luonnokset, keräsi mittavan jou-
kon ihmisiä Suurpeltoa ympäröiviltä asuin-
alueilta. Keskustelu oli vilkasta ja rakenta-

vaa. Pöytäkirjan mukaan tilaisuudessa käy-
tettiin 25 puheenvuoroa. Keskustelussa
erottui erikseen yleiset ja asuinaluekohtai-
set huolet.

Asukkaat olivat yleensä huolestuneita tie- ja
joukkoliikennereittihankkeista, viheralueis-
ta ja yleisten palvelujen määrästä.

Myös Mankkaalta oli mukana joukko aktiivi-
sia ihmisiä. Mankkaalaisten puheenvuo-
roissa kiinnitettiin huomiota Mankkaan alu-
een tiehankkeisiin mm. Juhanilassa, Möili-
mäessä ja Uudenkyläntien nykyisessä loppu-
päässä. Yleisenä periaatteena oli, ettei
joukkoliikennettä pidä tuoda pientaloaluei-
den sisälle ja siten turmella olemassaolevaa
omakotitaloyhteisöä.

Mankkaalaisissa puheenvuoroissa puolus-
tettiin voimakkaasti mm. Lukukallion alueen
pohjoisrinteiden säilyttämistä ennallaan,
Taavinharjun metsäalueiden huomioimista
viheralueena ja Möilimäen säilyttämistä ko-
konaisuudessaan puistomaisena viherkäy-
tävänä.

Suurpellon – osayleiskaava on mittava. Alu-
eelle on eri laskentaperusteiden pohjalta
suunnitteilla 5000 –9000 ihmisen asuinalue
ja useamman tuhannen ihmisen työpaikka-
alue, joka ulottuu Mankkaan länsiosiin ja
vaikuttaa koko Mankkaan tulevaisuuteen.

Nyt on aika vaikuttaa
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sesti kaavoituksessa on kuunneltava asian-
omaisia eli mm. asukkaita.

Mankkaa-seura ry järjesti keväällä 2003 asu-
kastilaisuuden, jossa käsiteltiin Suurpellon
osayleiskaavaa. Mankkaalaisia on osallistu-
nut myös muihin asiaa koskeviin tilaisuuksiin.

Edelleen Suurpellon osayleiskaavaan voi
vaikuttaa, mikä on toivottavaa kaavan valta-
van mittasuhteen takia.

Mielipiteitä voi lähettää sähköpostilla
Mankkaa-seura ry:n kaava- ja ympäristötyö-
ryhmän jäsenille. Mielipiteitä voi esittää
myös sähköpostitse suoraan kaupungille
osoitteella yleiskaava.palaute@espoo.fi.

Hannu Ranki ja Jaana Juutilainen

Mankkaa-seura ry:n kaava- ja ympäristötyö-
ryhmän jäsenet:

hannu.ranki@tresor.fi
jaana.juutilainen@mrvlaw.fi
aune.immonen@canon.fi
taisto.venermo@kolumbus.fi

Mankkaata puristavat maankäytön
paineet sekä lännestä, Suurpellon
yleiskaavoitus, että idästä, Turvesuon
käyttöä koskevat paineet.

Etelä-Espoon yleiskaavan tavoitteissa, jot-
ka kaupunkisuunnittelulautakunta esitti
valtuuston hyväksyttäviksi, on Turvesuon-
tien eteläpuoli määritetty tulevaksi virkis-
tyksen ja varikkotoimintojen alueeksi. Jos-
sakin määrin rakentamista tutkitaan itä- ja
kaakkoispuolelle, missä ei ole ollut kaato-
paikkaa.

Myös idästä paineita
Jo aiemmin on kiinteistölautakunta antanut
yksityiselle yritykselle Ocarina Oy:lle koko
alueen Turveradantien uuden linjauksen
länsipuolelta, osin Mankkaalle ulottuvana,
yksityisen golfradan suunnittelua varten.
Sopimus päättyy vuoden 2003 lopussa, jon-
ka jälkeen maankäyttö tullee ratkaistavaksi.
Suunnittelussa ei käytetä maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista eikä siis sen edellyt-
tämää osallistumismenettelyä. Kaupunki-
suunnittelukeskuksen yleiskaava-arkkitehti
ja yleiskaavainsinööri ilmoittivat vain kuul-
leensa hankkeesta jotakin.

Kaupungin varikkoselvityksessä tammikuulta
esitetään alueelle varattavaksi huomattavat
alueet Kaakkois-Espoon katu- ja vihertoimen
toimintojen edellytyksiksi. Nykyiseltä paikal-
ta Niittykummussa ne joutuvat poistumaan
arvokkaamman(?) maankäytön tieltä.

Mankkaalaiset ja monet Tapiolan  ja Laaja-
lahden asukkaat ovat saaneet vapaasti ul-
koilla, hiihdellä ja lenkkeillä alueella jo 20
vuotta, kaatopaikan sulkemisesta lähtien ja

Jatkuu sivulla 3

Laulujuhlat 31.8.2003
Makasiinin mäellä

Tule mukaan laulamaan! Viime vuonna
oli tosi hauskaa. Meitä laulattavat Vesa
Nuotio ja Caron Barnes. Paikalla on myös
puffetti josta voit ostaa iltapäiväkahvit.
Merkitse jo nyt allakkaan ja tarkkaile
postiasi elokuussa!
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Hyvät mankkaalaiset

Etenkin Mankkaan länsilaidan asuinalueita
koskevat Suurpelto – Kehä II  osayleiskaava
ehdotukset ovat olleet nähtävillä asukkaiden
mielipiteitä varten.  Asukkailla on vielä halu-
tessaan muutama päivä aikaa lausua niistä
mielipiteensä.  Mankkaa-seura antaa kaava-
luonnoksista oman lausuntonsa, jossa tukeu-
dutaan yhdistyksen johtokunnan jäsenten
muodostaman työryhmän mielipiteisiin sekä
asukkailta saamaamme palautteeseen.

Tavoitteenamme on ollut huolehtia siitä,
että sekä uusien, että vanhojen alueiden
kaavoituksessa otetaan riittävässä määrin
huomioon edellytykset toimivalle ja viihtyi-
sälle ympäristölle.  Tämä tarkoittaa mm.
sitä, että Mankkaalle  kaavoitettavat uudet
alueet eivät asumistiheydeltään poikkeaisi
nykyisistä ja riittävät viheralueet säilytet-
täisiin. Aiheesta enemmän toisaalla tässä
julkaisussa.

Nyt koulujen päättyessä Mankkaa-seura on
perinteensä mukaisesti muistanut kuutta
Mankkaan alueen koulujen päättöluokkien
oppilasta pienellä stipendillä. Onnittelem-
me stipendin saajia ja toivotamme kaikille
muillekin hyvää kesää.

hannu.santasalo@kolumbus.fi
puheenjohtaja

Tarjolla laaja valikoima
rautakauppatuotteita

JRP-HUOLTO
Täyden palvelun

kiinteistöhuoltoyhtiö

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Vaihde 042 490161

Fax 548 1207

AINUT ALUEELLANyt myös • ruohonleikkurit
• puutarhatraktorit
• viheralueiden

hoitokoneet
• lumilingot

• moottorisahat
• pensas- ja

siimaleikkurit
• puutarhajyrsimet
• raivaussahat

Mankkaan Rauta

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh/Fax 455 4410

Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14

P R I M A

PRIMA kiinteistövälitystä
ammattitaidolla!
Luota ammattitaitoomme
asuntoasioissa.
Anna-Mari Donner 040-773 8214
Riitta Santasalo 040-773 8217
Pirjo Pesonen 040-773 8216
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
P. 09-455 8100 www.primalkv.com

KIINTEISTÖT OY LKV [A]
PESONEN   SANTASALO   DONNER

P R I M A

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo

Puh. 502 2595
Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh (09) 522 044

Auki: Su-T0+ 12-23, Pe-La 12-24

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Auki:
Ma-Pe 7.30-17.30, La & Su suljettu

KONDITORIA OY

• Puusepäntyöt
• Kirvestyöt

• Entisöinti ja pintakäsittely

Taavinsuo 8, 02180 Espoo
Puh 040-585 4747 & 041-505 8148

Mankkaanportin kukkakauppaMankkaanportin kukkakauppaMankkaanportin kukkakauppaMankkaanportin kukkakauppaMankkaanportin kukkakauppa
on vaihtanut omistajaa !on vaihtanut omistajaa !on vaihtanut omistajaa !on vaihtanut omistajaa !on vaihtanut omistajaa !

Uusi omistajaUusi omistajaUusi omistajaUusi omistajaUusi omistaja
 Mirja Svan Mirja Svan Mirja Svan Mirja Svan Mirja Svan

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh 412 7898

Auki: Ma-Pe 9-17.30,
La 9-15, Su 10-15

MottoripyörienMottoripyörienMottoripyörienMottoripyörienMottoripyörien

• UUDET RENKAAUUDET RENKAAUUDET RENKAAUUDET RENKAAUUDET RENKAAT EDULLISESTI!T EDULLISESTI!T EDULLISESTI!T EDULLISESTI!T EDULLISESTI!
motskareihin, skoottereihin jne...

 • PIAGGIO, GILERA ja VESPPIAGGIO, GILERA ja VESPPIAGGIO, GILERA ja VESPPIAGGIO, GILERA ja VESPPIAGGIO, GILERA ja VESPA myyntiA myyntiA myyntiA myyntiA myynti
Moposkotterin ostajalle ajotakki ja
kypärä kaupan päälle

• KAKSIPYÖRÄISTEN HUOLLOTKAKSIPYÖRÄISTEN HUOLLOTKAKSIPYÖRÄISTEN HUOLLOTKAKSIPYÖRÄISTEN HUOLLOTKAKSIPYÖRÄISTEN HUOLLOT

• MOOTTORIPYÖRIENMOOTTORIPYÖRIENMOOTTORIPYÖRIENMOOTTORIPYÖRIENMOOTTORIPYÖRIEN
AJOVARUSTEET EDULLISESTIAJOVARUSTEET EDULLISESTIAJOVARUSTEET EDULLISESTIAJOVARUSTEET EDULLISESTIAJOVARUSTEET EDULLISESTI
− oma maahantuonti

• MP-KAUPPIAASI ESPOOSSAMP-KAUPPIAASI ESPOOSSAMP-KAUPPIAASI ESPOOSSAMP-KAUPPIAASI ESPOOSSAMP-KAUPPIAASI ESPOOSSA!
Myy parhaat käytetyt.
Monipuolinen  valikoima!
Myös VUOKRAUS!

Puh (09) 460 720
Mankkaantie 25,
02180 Espoo
www.biketown.fi
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jonka jälkeen kaupunki myös rakensi alueel-
le nykyiset ulkoilureitit. Aluetta on osin siis-
titty ja sen suosio kasvaa koko ajan. Onhan se
lähes ainoa laajempi vapaa alue yhä tiivisty-
vien kaupunginosien  keskellä. Jo nyt on ryh-
mä aluetta ahkerasti käyttäviä alkanut ottaa
asioista selkoa peläten sen aitaamista koko-
naan pois jokamieheltä.

Mankkaa-Seura on saanut informaatiota
Ocarinalta ja kaupungin verkkosivuilta. Toi-
vottavasti hanke tulee julkiseen käsittelyyn,
jolloin seura järjestää siitä keskustelutilai-
suuden.

taisto.venermo@kolumbus.fi

Myos idästä paineita...            Jatkoa etusivulta

Paksu punainen viiva = golfkentän suunnittelualue

Ohut punainen viiva = entisen kaatopaikan sydänaluetta kiertävä aita

Tummanvihreä viiva = nykyinen virallinen valaistu ulkoilureitti

Vaaleanvihreä katkoviiva = käytössä olevat hiekoitetut kävelyreitit

Vinoraidoitetut laatikot = nyk. käytössä olevat urheilukentät

Kun ilmat kesän jälkeen viilenevät ja
koulut syksyllä alkavat tulee kulu-
neeksi 10 vuotta partiotoiminnan
aloittamisesta  Mankkaalla. Syksyllä
1993 joukko entisiä partiolaisia ja
mankkaalaisia nuoria perustivat uu-
den partiolippukunnan, jonka nimek-
si tuli Mankkaan Eräsudet.

Kuluneiden vuosien aikana ovat lippukun-
nan toimintaan ehtineet oman panoksensa
antaa monet mankkaalaiset aikuiset ja
nuoret.  Tänä päivänä on toiminnassa edel-
leen mukana melkoinen joukko ensimmäi-
siä Eräsusia, ja mikä mukavinta, pääasias-
sa nuoria.

Lippukunnan aktiivijäsenien määrä on noin
35, joista noin 15  sudenpentuja. Suden-
pentuna ollaan 7– 10 vuotiaina, jonka jäl-
keen siirrytään vartiolaisiksi. Vartiolais-
jakson jälkeen on halukkaille ja pystyville
tarjolla erilaisia vaativampia tehtäviä.
Vuosittain aloittaa yleensä kaksi suden-
pentulaumaa, toinen tytöille ja toinen po-
jille, joissa 10 lasta kummassakin. Muiden
harrastusten johdosta joukko yleensä hu-
penee vuoden mittaan ja tilaa syntyy uusil-
le innokkaille.

Monet löytävät partiosta oman harrastuk-
sensa ja pysyvät enemmän tai vähemmän

Mankkaan Eräsudet – Mankkaan oma partiolippukuntaMankkaan Eräsudet – Mankkaan oma partiolippukuntaMankkaan Eräsudet – Mankkaan oma partiolippukuntaMankkaan Eräsudet – Mankkaan oma partiolippukuntaMankkaan Eräsudet – Mankkaan oma partiolippukunta
partiolaisina koko ikänsä.  Näin on käynyt
mm. Mankkaan Eräsusien “henkiselle isälle”
Heinälle eli Jarmo Heinoselle, joka on edel-
leen lippukunnan vahva aikuis-tukipylväs.
Alusta lähtien ja edelleen mukana on myös
monen mankkaalaisen tuntema Oxa eli Asko
Ahtiluoto, joka opintojensa ohessa usein
seurailee Mankkaan tapahtumia Reginan
Videon myyntitiskin takaa. Alunperin suden-
pentuina aloittaneina on mukana eri johto-
tehtävissä myös Suvi, Laura, Tiia sekä aikoi-
naan myös allekirjoittaneen sudenpentu-
laumaan kuuluneet  Antti ja Jussi.

Yksi suomalaisen partiotoiminnan perus-
ajatuksista on nuorten toimiminen oman
toimintansa suunnittelijoina ja toteuttaji-
na. Asioita opitaan tekemällä. Aikuisten
tehtävä on lähinnä auttaa sudenpentulau-
mojen “kaitsemisessa” ja toimia taloudelli-
sina neuvonantajina. Partiotoiminta sisäl-
tää paljon järjestelmällistä koulutusta käy-
tännön taitojen ja johtamisen opettelemi-
seksi. Nuorten tehtävät muuttuvat asteit-
tain vaativimmiksi mutta myös valmiudet ja
vastuun ottaminen kehittyvät.

Mankkaan Eräsusien laumat ja vartiot ko-
koontuvat säännöllisesti viikoittain Mank-
kaan väentuvalla mutta jännittävän ja mie-
lenkiintoisen lisänsä toimintaan tuovat eri-
laiset retket ja kesäleiri, missä opittuja

partiotaitoja pääsee käytännösä kokeile-
maan.

Taloudellisesti partioon osallistuminen ei
ole kovin raskasta. Retkeilyvarusteiksi käy-
vät useimmiten ihan tavalliset vaatteet ja
tarvittaessa vaativampiin olosuhteisiin voi
varusteita lainata muilta ystävällisiltä par-
tiokavereiltaan. Varoja toimintaansa Mank-
kaan Eräsudet hankkivat nuorten omin voi-
min muun muassa joulukalentereita, ilma-
palloja ja keksejä myyden.

Lisätietoja Mankkaan Eräsusista löytyy in-
ternetistä, osoitteesta www.lpk.partio.fi/
papa/mes/ kunhan Antti ensin ehtii sivut
viimeistelemään. Puhelimitse lisätietoja
antaa Antti Vuorela 040-708 3120.

Hannu Santasalo

Nyt on oikea aika kitkeä pujoja –Nyt on oikea aika kitkeä pujoja –Nyt on oikea aika kitkeä pujoja –Nyt on oikea aika kitkeä pujoja –Nyt on oikea aika kitkeä pujoja –
kaikkien apua tarvitaankaikkien apua tarvitaankaikkien apua tarvitaankaikkien apua tarvitaankaikkien apua tarvitaan
Pujo on yksi eniten allergiaa aiheuttavista
kasveistamme. Pujon poistaminen kitke-
mällä on erittäin tehokas tapa lieventää al-
lergisten oireita sekä estää altistuminen ja
näin mahdollisen allergian kehittyminen.
Nyt alkukesästä ennen pujon kukintaa on oi-
kea aika kitkeä niitä.

Mankkaa-seura järjesti viime kesänä pujon-
kitkentätalkoot, mihin osallistui vain koural-
linen ihmisiä. Ajatus oli, että kitkemme, ku-
ten teimmekin, pujoja pois päiväkotien lä-
heisyydestä ja lievitämme näin pienten las-
ten pujo-oireita.

Mankkaa-seura haluaa rohkaista ihmisiä
omatoimisesti kitkemään pujoja. Järjestä-
kää omat pienet talkoot päiväkotinne tai ko-
tienne ympäristöön. Uskomme, että tämä on
tehokas tapa vähentää pujoja Mankkaalla.
Jokaisen apu on arvokasta!

Kitkentäohje: Suurten kasvien poisto on te-
hokkainta kun pistelee halvalla puukolla
kasvin suurimmat juuret poikki.
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Pian 30 vuotta on Tapiolan Leipomon
käsityötaidolla ja tunteella tehtyjä
kotileipomotuotteita leivottu Mank-
kaalla. Leipomon historia ulottuu tätä-
kin kauemmaksi vuoteen 1962, jolloin
nykyisen toimitusjohtajan, Jari Väyry-
sen isoäidin Helvi Jäntin, hänen mie-
hensä Lauri Jäntin ja Jari Väyrysen
isän, Mikko Väyrysen perustama per-
heyritys otti ensiaskeleitaan Aherta-
jantiellä Tapiolassa. Mankkaalla toi-
minta laajeni ja kehittyi Mikko Väyry-
sen asiantuntevalla johdolla. Tällä
hetkellä leipomo jatkaa toimintaansa
tj Jari Väyrysen ja hänen tätinsä Ulla
Uusivirran (hallituksen pj) johdolla.

Yritys työllistää 28 henkeä, joista vanhim-
mat ovat viihtyneet talossa lähes yhtä kauan
kun leipomo on toiminut Mankkaalla.

Kertoman mukaan kaikki alkoi vehnäsämpy-
löistä, wienermunkeista ja lihapiirakoista.
Nopeasti valikoima laajeni ja tänä päivänä
tarjolla on edustava 300 tuotteen valikoima
leipää, sämpylää, pullaa ja kakkua. Terveys-
vaikutteisuus näkyy myös selvästi leipomon
tämän päivän tuotevalikoimassa. Suurin
osa tuotteista on laktoosittomia ja erikois-
ruokavaliota noudattaville löytyy myös glu-

Mankkaalaisia yrittäjiä esittelyssä:

TTTTTapiolan Leipomo – Leipuri Espoostaa – leipää ja leivapiolan Leipomo – Leipuri Espoostaa – leipää ja leivapiolan Leipomo – Leipuri Espoostaa – leipää ja leivapiolan Leipomo – Leipuri Espoostaa – leipää ja leivapiolan Leipomo – Leipuri Espoostaa – leipää ja leivonnaisia fiilikselläonnaisia fiilikselläonnaisia fiilikselläonnaisia fiilikselläonnaisia fiiliksellä

teenittomia tai hedelmäsokerilla makeutet-
tuja tuotteita.

Pääasiassa leipomo palvelee suurkeittiöitä
ja henkilökuntaravintoloita, mutta me
Mankkalaiset voimme nauttia Tapiolan Lei-
pomon kotileipomotuotteista piipahtamal-
la leipomon omaan myymälä/konditoria-
kahvilaan Mankkaantiellä.

Tapiolan Leipomossa pidetään perinteistä
kiinni ja arvostetaan osaavia työntekijöitä.
Yrityksen toiminta perustuu laadukkaaseen

käsityöhön ja hyvään asiakaspalveluun.
Joka arkiaamu leipomon omat pakettiautot
kuljettavat noin kaksi ja puoli tuhatta kiloa
vastapaistettuja lämpimäisiä pääkaupunki-
seudun suurkeittiöasiakkaille.

Uutta jakelupuolella on Tapiolan Leipomon
liittyminen K-kauppa-auto Vankkureiden
www.vankkuri.fi tavarantoimittajaksi. Vank-
kureilla on neljä kauppa-autoa, jotka kiertä-
vät 6 reittiä eri puolella pääkaupunkiseutua.
Leipomon tuotteet on otettu erittäin hyvin
vastaan kauppa-autoissa, eli ilmeisesti ihmi-
set kaipaavat vaihtelua suurmyymälöiden
tarjoamaan leipä- ja leivonnaisvalikoimaan.

Leipomo kantaa myös oman kortensa kekoon
tulevien leipureiden ammattitaidosta. Am-
mattikoulun oppilaat ovat tervetulleita työ-
harjotteluun ja talossa on jo perinteenä ja-
kaa jokakeväinen stipendi Matinkylän am-
mattikoulun leipurilinjan oppilaalle.

Tervetuloa tutustumaan!
KAHVILA/MYYMÄLÄ,
auki arkisin 07.00 –17.00, puh 09- 435 5000
Mankkaantie 8, 02180 Espoo
www.tapiolanleipomo.fi

Brita Toivonen

Mankkaa-seuran stipendit
koulujen päättöluokkalaisille
Mankkaa-seura ry on myöntänyt perintei-
set kotiseutu- ja ympäristöstipendit seu-
raaville oppilaille:

Mankkaanpuron koulu
Janne Karisto 6A
Sina Reunala, 6B
Taavinkylän koulu
Laura Nissinen 6 A
Henri Hohtari 6 B
Mankkaan koulu
Matti Saarimaa 9 M
Maria Viitanen 9 M

Olethan muistanut  jäsenmaksun !
Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu vuonna
2003 on EUR 10,- ja kannatusjäsenmaksu EUR
85,-. Jäsenenä voi olla myös oikeustoimikel-
poinen yhteisö. Maksun ja mahdollisen va-
paaehtoisen tukimaksun voi suorittaa yhdis-
tyksen tilille SAMPO 800019-70654787.
Muista merkitä nimi ja osoitetietosi viesti-
kenttään, jotta voit vastaanottaa myös aino-
astaan jäsenille tarkoitettuja tiedonanto-
jamme.

Palmusunnuntaina 2003 järjestettiin jo tois-
ta kertaa pääsiäismunien etsintä Mankkaal-
la. 10-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset ko-
kivat jännittäviä hetkiä etsiessään olkien se-
kaan kätkettyjä suklaamunia. Osallistujia oli
peräti 140, nuorimmat alle 1-vuotiaita. Mu-
nia etsittiin useammassa ikäryhmässä ja

pienimpiä voivat vanhemmat tai muut avus-
tajat auttaa.

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä asukkai-
den kanssakäymistä ja tuottaa miellyttäviä
elämyksiä ja mukavia lapsuusmuistoja.
Meillä oli niin hauskaa, että ensi vuonna har-
kitaan omaa etsintäryhmää myös lasten
vanhemmille!

Mankkaa-seura kiittää suklaamunat lahjoit-
taneita Wihuri Oy Metro Tukkua sekä Suora-
media Oy:tä.

Kristiina Drotar
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Kuvassa Ulla Uusivirta

Yksityinen, musiikkipainotteinen
Keski-Mankkaan päiväkoti
täyttää syksyllä 35-vuotta.
Joitakin osapäiväpaikkoja on vielä
täyttämättä syksyksi 2003. Hae nyt!
http://www.sunpoint.net/
~keskimankkaa/

Mankkaan_Uutiset_2_03.pmd 2.6.2003, 14:044


