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Sääntömääräiset asiat:

•• yhdistyksen puheenjohtajan 
valinta vuodelle 2006

•• johtokunnan jäsenten valinta 
erovuoroisten tilalle

•• vuoden 2006
 toimintasuunnitelma  
 ja talousarvio

Kahvitarjoilu. 
Kakun tarjoaa

Syyskokousaineistoa tutustumistanne varten 
seuran kotisivulla ww.mankkaa-seuraa.fi  

Muistattehan, että vain seuran jäsenet ovat 
valtuutettuja äänestämään.

Illan päätteeksi FC Honka, Puumat -98 joukkueen 
valmentaja Jari Malmivaara alustaa keskustelun 
aiheesta ”Jalkapallovalmennus nuorisotyönä”.

                                                              TERVETULOA!

Tunnista mistä Mankkaalta kuvat A, B ja C 
on otettu.

Lähetä vastauksesi 1.11.2005 mennessä 
sähköpostiosoitteella brita@toivonen.inet.fi  
tai osoitteella

Mankkaa-seura ry, c/o Brita Toivonen
Kiiltokallionkuja 7, 02180 Espoo

Kilpailu:Kilpailu: Tunnetko Mankkaasi?
Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan 3 palkintoa (Mankkaan seudun historiikki ja 
Mankkaa pinssi)

A

B

C
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Hyvät mankkaalaiset
Syksy on taas tullut. Tätä kirjoittaessani 
loistavan värinen ruska alkaa kirjoa maise-
maa. Mankkaalaiset ovat siinä onnellisessa 
asemassa, että asuinympäristömme on vih-
reää ja vehreää ja hyvin hoidettua. Espoon 
kaupunki huolehtii katujemme kunnossapi-
dosta, peruskorjauksista ja yhteisten aluei-
den rakentamisesta erittäin hyvin. Joskus 
vain ihmetyttää, että kohteiden viimeistely 
kestää kummallisen kauan. Mankkaan ma-
kasiinilta johtava kevyen liikenteen väylä 
on ollut viimeistelypinnoitetta vailla jo kuu-
kausia, Kiiltokallionkujan ja -polun nopeaksi 
mainittu kunnostus on nyt seissyt puolival-
miina kuukausien ajan häiriten asukkaiden 
elämistä, vain muutamia mainitakseni.  
Herääkin epäilys, koordinoivatko kaupungin 
eri toimijat toimintaansa riittävästi.
 
Hyvään asuinympäristöön kuuluu luonnol-
lisesti myös huolenpito asukkaistamme. 
Keskustellessani mankkaalaisten kanssa 

nousee useimmiten esiin huoli nuorisomme 
hyvinvoinnista. Mankkaa-seura pyrkii omal-
ta osaltaan tukemaan nuorisomme hyviä 
harrastuksia. Tuemme Mankkaan makasii-
nilla toimivan nuorisokahvilan toimintaa, 
pyrimme vaikuttamaan päättäjiin, että 
Mankkaan entinen kaatopaikka saataisiin 
kunnostettua, jotta erilaiset nuorisolii-

kunnan lajit kuten krossipolkupyöräily tai 
talviset mäenlaskuharjoitukset sujuisivat 
miellyttävämmissä puitteissa, kannus-
tamme alueellamme sijaitsevien koulujen 
oppilaita keväällä jaettavien stipendien 
muodossa jne.
 
Tämä kaikki vaatii aktiivisia jäseniä. 
Toisaalla lehdessämme on ilmoitus syys-
kokouksestamme. Toivomme Mankkaan 
asuinympäristöstä kiinnostuneita saapuvan 
joukolla paikalle valitsemaan mieleistään 
puheenjohtajaa ja johtokuntaa sekä esittä-
mään ajatuksiaan ja kysymyksiä entiselle ja 
tulevalle johtokunnalle.

Tervetuloa!

Jouko Räisänen
puheenjohtaja
kuusela7@saunalahti.fi 

Lapset teatteriin 23.10.
ILMAINEN näytös 

Mankkaa-seuran jäsenmaksun maksaneille 
ja perheenjäsenille!

Tarjoamme 3–12-vuotiaille iloisen sunnun-
tain 23.10. kello 15.00 teatteri Hevosenken-
gässä, Juhannusmäki 2, 02200 Espoo. 

Suurta Pölynimuria pääsevät katsomaan 
lapset tarpeen mukaan vanhemman seu-
rassa. Toimi nopeasti ja varaa liput heti! 
Mankkaa-seura tarjoaa lystin jäsenille ja 
heidän perheenjäsenilleen. 

Teatteri on pieni, 140 paikkaa, siksi toivom-
me, että mukaan tulee vain välttämätön 
määrä aikuisia. Teatterissa on puffetti, ja 
lippuun sisältyy jäätelö lapselle ja kahvi 
aikuiselle.

Tee varaus mieluiten sähköpostilla kristiina.
skalidas@zip.fi  16.10. mennessä tai puheli-
mitse kello 17-19 numerosta 050 545 4435.

Pistä päivä ja aika allakkaan, koska emme 
lähetä lippuja! Varauksesi tarkistetaan 
teatterissa.

Jos et ole vielä maksanut tänä vuonna tai 
haluat nyt uutena liittyä Mankkaa-seuraan, 

on tässä lehdessä jäsenmaksukaavake. 
Jäsenmaksu on 10,-. Lastenteatteriliput 

Suuri Pölynimuri 
on letkeä seikkailu, 
jota säestää musiikin 
vilistys ja kilistys. 
Näytelmän hahmoja 
ovat Ilona, hauska 
isoveli Hemmo, 
ystävälliset otukset, 
omituisesti käyttäytyvä 
ystävä ja hankalaksi 
ryhtyvä Roinalainen 
sekä tietenkin pää-
henkilö Suuri Pölyn-
imuri. 

Tarjoa lapsille
iloinen teatteri-
sunnuntai ja varaa 
liput heti! 

Lapsille 3 -12 vuotta. 
Kesto 40 min.

maksavat normaalisti 8,-/kpl, joten nyt jos 
koskaan kannattaa liittyä!
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Kiiltokallion katujuhlat

Kiiltokallion jo perinteisiksi muodos-
tuneita katujuhlia vietettiin lauantai-
na 10.9. melkein kesäisen syyssään 
suosiessa jälleen kerran tapahtumaa. 
Kiiltokallion asukkailla on jo usean 
vuoden ajan ollut tapana tavata toisi-
aan kevät- ja syysjuhlien merkeissä. 
Juhlien organisoimisesta päävastuun 
kantaneet Kari Saarinen ja Riitta 
Santasalo avustajineen toivat paikalle 
grillin ja pitkän pöydän, jolle naapu-
rusto vähitellen kantoi valmistamiaan 
herkkuja, kukin taitojensa ja aikatau-
lujensa mukaan.

Kiiltokalliontien ja Kiiltokallionkujan länsi-
risteykseen kokoontui jälleen kerran kym-
menittäin naapureita. Perheitä, pariskuntia 
ja yksin eläjiä. Iloinen puheensorina ja 
lasten leikkien äänet kertoivat naapureiden 
viihtyvän yhdessä. Juhliin olennaisena 
osana kuuluu lapsille järjestettävä leikki-
mielinen kisa tai leikki. Viime vuosina oh-
jelmassa on ollut ainakin pihaleikkikilpailu, 
suunnistus sekä katupiirustuskilpailuja. 
Tänä vuonna piirreltiin kadulle, pelattiin 
korista ja suunnistettiin Kiiltokallion lähei-
syydessä. 

Tapahtuma yhdistää ja tutustuttaa ja luo 
lisää viihtyvyyttä asuinalueelle. Tulee ju-
teltua sen tonttinaapurin kanssa muustakin 
kuin yhteisestä aidasta. Alueen raken-
nustyöt ja uutiset tulee puitua kunnolla ja 
lasten kuulumiset ja uudet kujeet kerrattua. 
Naapureihin tutustuminen on jopa paranta-
nut liikenneturvallisuutta Kiiltokalliontiellä 
ja -kujalla. Ei vain kehtaa ajaa ylinopeutta, 
kun kaikki tuntevat kaikki.

Illan hämärtyessä ja viiletessä lapsiper-
heet suuntasivat vähitellen koteihinsa 
laittamaan lapsensa nukkumaan ja yön 
saapuessa viimeiset juhlijat siistivät paikan 
ja palasivat tyytyväisinä koteihinsa. Moni 
sanoi juhlista lähtiessään ”Tavataan taas 
keväällä”.

Kristiina Skalidas
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Prima Kiinteistöt Oy LKV  
–  Kodinvaihtoa asiantuntemuksella ja sydämellä 

Runsaat kymmenen vuotta kiin-

teistöalalla toiminut Riitta San-

tasalo toteutti kesäkuussa 2000 

haaveensa perustaa oma kiinteis-

tönvälitystoimisto sopivan toimi-

tilan vapautuessa kodin läheltä 

Mankkaanportin ostoskeskukses-

sa. Viisivuotisen toimintansa ai-

kana Prima Kiinteistöt on saanut 

mukavan jalansijan Mankkaan 

ja Espoon kiinteistönvälitys-

markkinoilla ja lokakuun alusta 

yrityksen palveluksessa on neljä 

kiinteistönvälittäjää Riitan lisäksi. 

Mankkaanportti on osoittautunut 

toimivaksi liikepaikaksi ja elo-

kuun alussa toimisto siirtyi os-

tokeskuksessa uusiin väljempiin 

tiloihin. Lisää tietoa Team Primas-

ta sivustolla www.primalkv.com/

team.htm.

Riitan päämääränä kaikessa toiminnassa 
on aina ollut ’laatua sydämellä’ ja tätä 
periaatetta hän on myös noudattanut ra-
kentaessaan omaa yritystään. Osoituksena 
tästä Prima Kiinteistöt LKV hyväksyttiin 
viime keväänä ensimmäisenä espoolaise-
na kiinteistönvälitystoimistona Suomen 
Kiinteistönvälittäjäliitto(SKVL) ry:n laatujär-
jestelmään. Tämä tarkoittaa, että Prima on 
sitoutunut noudattamaan SKVL:n laatujär-
jestelmän arvoja ja tavoitteita, sekä Riitan 
omalle yritykselleen laatimaa ja SKVL:n hy-
väksymää laatukäsikirjaa. Käsikirja sisältää 
täydellisen ohjeistuksen Priman toimintata-
voista papereiden arkistointia myöten. Näin 
Prima takaa asiakkailleen asiantuntevan ja 
luotettavan palvelun. 

Kodinosto tai –vaihto on aina hyvin henki-
lökohtainen asia. Usein asiakkailla liittyy 
kaupantekoon suuria – joko iloisia tai kipei-
täkin - elämänmuutoksia. On siis tärkeätä, 
että ihminen tehdessään ehkä elämänsä 
suurinta kauppaa voi luottaa välittäjänsä 
asiantuntemukseen. Tässäkään ammatissa 
ei riitä pelkkä ammattiosaamisen, tarvitaan 
myös ihmistuntemusta, hienotunteisuutta 
ja myötäelämisen kykyä. Kaupantekoon 
kuuluu paljon sellaista, josta useilla ihmi-
sillä ei ole riittävästi tietoa tai joka muuten, 
esim. ajanpuutteen vuoksi tuntuu vaikealta 
hoitaa itse. On huomioitava monia eri asioi-
ta ja vastuukysymyksissä on aina syytä olla 
erityisen huolellinen. Välittäjäkauppojen 
osuus onkin kasvanut huomattavasti viime 

vuosina, ennen kaikkea sen takia, ettei 
myyjällä/ostajalla useinkaan ole riittävää 
ammattitaitoa kaupan tekemiseksi. Oikea 
hinta-arvio ja realistinen hintapyyntö ovat 
ratkaisevia tekijöitä kiinteistökaupassa.

Internet on myös mullistanut ja tehostanut 
kiinteistöalan markkinointia. Prima esim. 
kuvaa digitaalisesti kaikki kohteensa ja syk-
systä 2004 lähtien myytävistä asunnoista 
on myös tehty virtuaaliesittely, joka lisää 
mahdollisuuksia esitellä asuntojen avaruut-
ta ja antaa asiakkaille entistä paremmat 

mahdollisuudet tutustua heitä kiinnostaviin 
yksityiskohtiin. Tehokas nettiesittely antaa 
asiakkaalle mahdollisuuden etukäteen 
tutustua kohteisiin ja keskittyä niihin, jotka 
kiinnostavat eniten. Tämä on vähentänyt 
käyntejä sunnuntaiesittelyissä, mutta lisän-
nyt yksityisnäyttöjen määrää.

Espoossa tapahtuu lähivuosina paljon juuri 
kiinteistöalalla. Suunnitteluasteella oleva 
Suurpelto-Kehä II hanke lisää varmasti 
merkittävästi muuttoliikettä toteutusvai-
heessaan. Jo nyt on näkyvissä kansain-
välisen muuttoliikkeen vilkastuminen ja 
Prima Teamin monipuoliselle kielitaidolle 
on hyvää käyttöä. Prima haluaa toimia 
edelläkävijänä alalla ja valmistautuu tule-
vaisuuteen jatkuvasti kouluttautumalla ja 
kehittämällä omaa ammattitaitoaan.  Prima 
Team on jo mm. kursseilla ehtinyt paneutua 
pian voimaan astuvaan uudistuneeseen 
asuntokauppalakiin.

Tervetuloa tutustumaan uusiin toimitiloi-
himme Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh 09-4520 700  *  fax 09-455 8600
*  e-mail myynti@primalkv.com
*  www.primalkv.com

Brita Toivonen
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Tarjous on voimassa 
15.11.2005 asti

VIDEOVUOKRAAMOAvoinna:
Su-To 12-22, Pe-La 12-23
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh/fax (09) 522 044

1 kpl/as.

Tarjous on voimassa 
31.10.2005 asti

Maittavat pullat ja kahvit
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo

puh. 466 115
ma-pe 07.30-17.00, la & su suljettu

KONDITORIA OY

PERSONAL TRAINER -PALVELUT

liikuntaohjelmat

ravintoneuvonta

www.dreamtraining.f i

MankkaanportinMankkaanportin
KukkaKukka

kukkiakukkia
arkeen,arkeen,
juhlaan,juhlaan,
i loon jai loon ja
suruunsuruun

Mankkaantie 2–4, 02180 EspooMankkaantie 2–4, 02180 Espoo

Puhelin 412 7898Puhelin 412 7898

ma suljettu, ti–pe 9–17.30ma suljettu, ti–pe 9–17.30

la–su 10–15la–su 10–15

Fysioterapiaa 
ja  hierontaa
yli  20  vuoden 
kokemuksella

Leena Kataila
fysioterapeutti
Taavilantie 6 A

Puh.  0400 445 446, 09-522 711

H A E  P I R I S T Y S T Ä  SY K SY Y N !

l a h j a K OR T I T  + t u o t e pa k e t i t  + l a h j atava r at

Kauneushoitola Parturi-kampaamo Ateljé AN
Anne Paakkunainen

p. 09-455 2012
SKY-CIDESCO-kosmetologi

Mia Frondelius
p. 040-589 6608

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)

Kasvohoito 
+ jalkahoito
(norm. 86€) 78€
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GM Collin
tuotteista
–10%

Uutuutena Truccon meikit
Rattituoli lapsille

Nyt MTD Silver Line pientraktori erikoishintaan 12951295 €
RS 115/96
Leikkuuleveys  96 cm
Moottori 12,5 hv
Vaihteisto Transmatic
Leikkuujärjestelmä sivulle heittävä
Pyörät e/t 15” x 6” / 18” x 9,5”
Kääntösäde 69 cm
Paino 169 kg

MANKKAAN RAUTA
Puh./fax 455 4410 Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-14, www.mankkaanrauta.com

Mankkaantie 2-4, 02180 ESPOO (Mankkaan Portti)

SIIVOUSKONEET, -AINEET JA -TARVIKKEET ERIKOISLIIKKEESTÄMMESIIVOUSKONEET, -AINEET JA -TARVIKKEET ERIKOISLIIKKEESTÄMME
Liikkeemme 
muuttaa 3.10. 
Mankkaalta 
     Niitty-
     kumpuun.

Uusi osoitteemme on Kotitontuntie 1.

Avajaisviikolla 41 kaikista tuotteista 15%:n alennus 
Tervetuloa tutustumaan uusiin liiketiloihimme.

Kotitontuntie 1, 02200 ESPOO
Puh: (09) 523 800   Faksi: (09) 523 816

www.jac-mopp.fi 

Ma – Pe  8.30 – 17.00
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Koulutyö käyntiin Mankkaalla

Mankkaanpuron koulun opetusvalmiutta testattiin kun Kiiltokallion ekaluokkalaistestiryhmä 
saapui. Kuvassa vasemmalta Lauri, Mikael, Kaius, Alexander, Tommi, Kasper ja Jaakko.

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo

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

Koulutyö on taas alkanut Mank-

kaan lapsille ja nuorille ja eka-

luokkalaisia riittää Mankkaalla 

suurin piirtein entiseen malliin. 

Pahimmasta tilanpuutteesta on 

päästy ja Mankkaanpuron kou-

lun lisärakennushanke aloitetaan 

suunnitelman mukaan tammi-

kuussa 2007, kertoo rehtori Jo-

hanna Hirmasto. Lisärakennusta 

seuraa nykyisen koulurakennuk-

sen kauan odotettu peruskorja-

us.  Myös aikoinaan väliaikaisiksi 

tarkoitetut ”viipale”-parakit 

tulevat katoamaan katukuvasta.  

Mankkaanpuron koulun tämän 

vuoden teemana on ”Yhteistyö 

ja vuorovaikutus”. Tavanomaisen 

opetuksen lisäksi tutustutaan ja 

kehitetään erityisesti viestintä 

– ja mediataitoja.

Yläasteella, Mankkaan koulussa rehtori 
Heikki Nykäsen jäätyä eläkkeelle aloitti reh-
torina tänä syksynä Lasse Utti. Rehtori Utti 
kertoo tulevansa Vihdin yhteiskoulusta mis-
sä toimi yli 8 vuotta. Ensivaikutelmanaan 
hän mainitsee ilahtuneensa Mankkaan 
hyvästä oppilasaineksesta ja hyvistä opet-
tajista sekä Mankkaan hyvästä ilmapiiristä. 
Utilla on aikaisempaa kokemusta muun 
muassa sähköisten e-learning järjestelmien 
käytöstä. Hänen mukaansa kodin ja koulun 
vuorovaikutusta voidaan tulevaisuudessa 
parantaa kun nyt Mankaan koulussakin 
kokeiluvaiheessa oleva sähköinen poissa-
olojärjestelmä edelleen kehittyy.

Suurimpana huolena Mankkaanpuron ja 
Mankkaan koulujen osalta on tällä hetkellä 

lisääntynyt oppilaiden saattoliikenne, joka 
nyt aamujen pimentyessä ja sääolosuh-
teiden heikentyessä muodostaa suuren 
liikenneturvallisuusriskin. 

MUISTAKAA KÄYTTÄÄ HEIJASTIMIA 
JA AJAKAA VAROVASTI!

Hannu Santasalo
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Mankkaa muuttuu
Mankkaalaiset ovat kyllä huo-

manneet, että uutta väkeä muut-

taa alueelle. He rakentavat uudet 

asuntonsa naapuriin. Ympäristös-

sä tapahtuu muutoksia; länteen 

tulee Suurpellon vapaiden aluei-

den paikoille kaupunkia, pohjoi-

seen toimitiloja, etelään urheilun 

keskus ja itään ties mitä.

On kuitenkin asioita, jotka ovat hitaita 
muuttumaan. Meille mankkaalaisille tärkeä 
on julkinen lähiympäristömme, viheralueet, 
julkiset palvelut ja kadut. Niiden muutos 
tilanteen vaatimuksia vastaaviksi tuntuu 
kovin hitaalta. Ulkoiset tarpeet tuntuvat 
olevan ainoa syy saada aikaan jotakin 
alueellamme.

Otetaanpa esimerkiksi kadut. Koivuviidan-
tien, Vanhan-Mankkaan tien ja Mankkaan-
tien liikenteen turvallisuutta on suunniteltu 
yhteistyössä Mankkaa-seuran kanssa ja 

saatu aikaan parannusehdotus pari vuotta 
sitten. Mitään ei ole tapahtunut. Mank-
kaan asukkaat ovat maksaneet korkeata 
kiinteistöveroa vanhan tienhoitomaksun 
sijaan odottaen kelvollisia, hyvin kunnossa 
pidettyjä katuja. Paljon taitaa olla vielä 
odottajia.

Kun jokin tienpätkä pannaan uudistustyön 
alle, sen aiheuttamalle riesalle ei loppua 
näy. Työ on kyllä aloitettu, mutta kukaan 
ei varmasti tiedä, koska se valmistuu. 
Kävellessä joutuu nyt entisen kelvollisen 
soratien sijaan kompuroimaan murskattu-
jen kivien molskotissa peläten jäsentensä 
ja pyörällä tai autolla liikkuessa välineen 
rikkoutumista. Tämä on viimeksi koettua 
Uusimäessä ja tätä päivää Vehkaniityntiellä 
ja Kiiltokallionkujalla.
 
Tavallinen syy tähän tuntuu olevan alueen 
vanha ja huonokuntoinen kuntatekniikka. 
Ovatkohan nämä asukkaiden lähialueiden 

tekniset palvelut niin vähäpätöisiä asioita 
kaupungin organisaatioille, että tutki-
mukset ja huolellinen ennakkosuunnittelu 
on tarpeetonta? Oma lukunsa tietysti on 
Mankkaalla tavallisesti esiintyvä selitys 
töiden keskeytykselle: Espoon Veden, E.ON:
in ja Elisan täytyy vielä suunnitella, päättää 
ja tulla tekemään uudistukset omalta osal-
taan, koska niiden kaapelit ja laitteet ovat 
myös aikansa eläneitä. Se vain ihmetyttää, 
olisiko sitä ollut vaikea arvata etukäteen. 
Tai tiedottaa näille asiasta hyvissä ajoin ja 
kysyä, onko heillä oman vastuunsa edellyt-
tämiä tarpeita ko. kohteissa.

Mankkaalla on kuitenkin yksi ilahduttavasti 
edennyt kuntatekninen hanke: Aiemmin 
esitelty keskuspuistomme rakentaminen on 
edennyt ennakkoon suunnitellun aikataulun 
mukaan määrärahan puitteissa. Toivotta-
vasti ensi vuoden jatkotyö saa rahaa ja alue 
saadaan kuntoon.

taisto venermo@kolumbus.fi 
 

28.1.2005

9.2.2005

23.8.2005 12.9.2005

Kiiltokallionkujan kunnostuksen eri vaiheita.
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 Mankkaa-seura ry

c/o Räisänen, Vanhan-Mankkaan tie 7 
02180 Espoo 

6.3.2005
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 342. 

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 2005 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. 

MERKITSE TILISIIRRON TIEDONANTOJA KOHTAAN NIMESI JA OSOITTEESI JÄSENREKISTERIÄ VARTEN

Jäsenmaksu: EUR   10,00 
tai
Kannatusjäsenmaksu: EUR   85,00 

Vap.eht.tukimaksu: EUR _______

Yhteensä EUR ___________

Mankkaa-seura ry

Jäsenkortti  2005

Nimi: ____________________________ 

Osoite: ____________________________ 

 ____________________________ 

Saaja
Mottatagare

Tililtä n:o 
Från

konto nr 

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING 
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Jäsenen nimi ja osoite: 

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

SAMPO 800019 -70654787 

MANKKAA-SEURA RY 

-
Euro


