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Sääntömääräiset asiat
•• yhdistyksen puheenjohtajan valinta
 vuodelle 2007
•• johtokunnan jäsenten valinta
 erovuoroisten tilalle
•• vuoden 2007 toimintasuunnitelma
 ja talousarvio

Syyskokousaineistoa tutustumistanne varten 
seuran kotisivulla www.mankkaa-seura.fi 

Muistattehan, että vain seuran jäsenet 
ovat valtuutettuja äänestämään.

Virallisen kokouksen jälkeen 
keskustelua ajankohtaisista 

rakennushankkeista Mankkaalla, 
mm. Suurpellon tilanteesta 

projektiin kiinnitetyn asian-
tuntijan johdolla (mahd. 

arkkitehti Marjut Huvinen)

TERVETULOA!

Kaavoitusasioissa mennyt kesä on ollut 
hiljaista mankkaalaisten näkökulmasta. 
Suurpellon käsittelyssä olleet kaavat kos-
kevat pääosin Kehä II:n länsipuolta. Vain 
yksi Suurpellon eritasoristeyksen mahdol-
listava kaavaehdotus on ollut nähtävillä 
asukkaiden kommentteja varten. Sen vaiku-
tukset rajoittuvat Mankkaalla Uudenkylän 
liikenneratkaisuihin, joista asukkaat eivät 
ole olleet yhteydessä Mankkaa-seuraan. 
Aiemmin käsitellyn Kiiltokallionpuiston (= 
Turvesuo, Mankkaan entinen kaatopaikka) 
asemakaavan muutoksen luonnoksesta 
esitettyjen kannanottojen käsittely Kaupun-
kisuunnittelukeskuksessa lienee edelleen 
työn alla.

Sen sijaan kesä on perinteisesti – ja nyt 
myös Mankkaalla – ollut rakentamisen 
aikaa. Kuntatekniikkaa on alettu uusia 
Juhanilassa ja Mankkaan koulun ja Mank-
kaanpuron alakoulun oppilaiden kulkutietä 
parannetaan Vanhan-Mankkaan tien, Kiilto-
kalliontien ja Seilimäen risteyksessä erilai-
sin järjestelyin.

Juhanilassa suunnitelmana on uusia ve-
sijohto- ja viemäriverkosto sekä rakentaa 
sadevesiviemärit ja kadut. Mahdollinen 

tarve siirtää sähkö- ja/tai puhelinkaapeleita 
paljastuu vasta töiden edistyessä. Laurin-
tie, jonka reunaan tulee myös jalkakäytävä, 
on jo valmistumassa. Muille kaduille ei tule 
jalkakäytäviä. Avo-ojat poistuvat ja kadut 
kestopäällystetään.

Vanhan-Makkaan tien parannussuunnitel-
maa laadittiin asukasyhdistyksen ja Espoon 
kaupungin Teknisen keskuksen yhteistyönä. 
Yleisesti pidettiin kiertoliittymää, entiseltä 
nimeltään liikenneympyrää, onnistuneena 

ratkaisuna tällä kohdalla. Mankkaa-seura 
esitti sitä myös Kokinkyläntien ja Mank-
kaantien – Kruunutien risteyksiin. Asian-
tuntijat pitivät paikkoja ahtaina ja ratkaisua 
osin myös vähemmän turvallisena tai suju-
vana.

Lisäksi koulujen kohdalle on suunniteltu 
linja-autopysäkki molemmin puolin katua. 
Keskelle tulee liikenteen jakava koroke ja 
kaistoja on yksi suuntaansa. Näin estyy py-

Kaupungin toimia Mankkaalla

Jatkuu sivulla 2
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Arvoisat Mankkaan asukkaat

säkillä seisovan bussin ohitus ja kadun ylit-
täjän turvallisuus merkittyä suojatietä pitkin 
maksimoituu. Jalkakäytävä tulee jatkumaan 
Mankkaanpuron yli kadun molemmin puolin 
koulujen puolelle rakennettavan kevyen lii-
kenteen sillan rakentamisen jälkeen.

Rakennustyö on jo pitkällä ja ajamista kier-
toliittymässä on ehditty jo vähän harjoitel-
la. Vanhan-Mankkaan tietä ajetaan helposti 
vanhasta muistista kuin etuoikeutettuna, 
vaikka etuoikeudesta ja kiertoliittymästä 
ilmoittavat liikennemerkit puhuvat selvää 
kieltään. Meidän säännöllisesti uudessa 
kiertoliittymässä liikkuvien mankkaalaisten 
on siis noudatettava aivan erityistä varovai-
suutta ja muistettava käyttää suuntavilkkua 
liittymästä poistuessamme. Näin toimimme 
myös hyvänä esimerkkinä muille autoilijoil-
le.                      

taisto.venermo@kolumbus.fi 

Mankkaan ostarin palvelut

Useimmille meistä Mankkaan ostarista tu-
lee mieleen ”ärrä” ja se Saksasta rantautu-
nut minimarket sekä iltaisin aikaansa viet-
tävä nuoriso. Mankkaan ostari on kuitenkin 
paljon muuta. Sieltä mm.  remonttimies 
löytää tarvitsemiaan tarvikkeita, vierailulle 
menijä saa tarvitessaan ammattitaitoista 
kukkiensidontaa jne.

Paljon ovat palvelut Mankkaalla siitä kehit-
tyneet, kun alueella oli huoltoaseman lisäk-
si kaksi osuusliikettä. Toinen näistä osuus-
liikkeistä halusi aina myydä vanhat maidot 
ensin. Tuoretta maitoa ei siitä liikkeestä 

saanut, kerrotaan. Nykyiset yrittäjät Mank-
kaan ostarilla tarjoavat monipuolisia palve-
luja, monipuolisempia kuin muilla Tapiolan 

lähialueiden ostareilla. On meidän kaikkien 
etu, että omalta lähiostariltamme saamme 
monipuolisia palveluja. Käyttäkäämme siis 
niitä. Ai niin, saahan sieltä ostarilta myös 
pizzaa.

Mankkaa-seurassa on tällä hetkellä hieman 
alle 300 jäsenmaksunsa maksanutta jäsen-
tä. Jäsenmaksu on kympin, joka lyhentä-
mättömänä käytetään seuran järjestämiin 
tapahtumiin Mankkaan asukkaille. Mak-
samalla jäsenmaksun mahdollistat omalta 
osaltasi näiden tapahtumien järjestämisen 
ja monipuolistamisen.

Hyvää alkanutta syksyä!
Ilari Salomaa

Kaupungin toimia...            jatkoa etusivulta

Seilimäessä eräänä lumisena aamuna tal-
vella 2005

Ukko, sivulle!

Minulla oli lyhytkarvainen, musta mäyrä-
koira, nimeltään Ukko! Tunnetusti mäyrä-
koirat ovat jonkunverran itsepäisiä, ainakin 
sanotaan näin. Eräänä, vielä pimeänä tal-

viaamuna kävelytin koiraani Seilimäessä,  
joka ei ollut  vielä aurattu. Yöllä satanut 
lumi peitti Seilimäen rinteen paksuna val-
koisena peitteenä. Bussipysäkille johti 
kävelijöiden kapea  kinttupolku, jonka mo-
lemmilla  puolilla oli Ukko koiralleni upotta-
vaa lunta. Näin ollen Ukko käveli tarkkaan 
keskellä polkua, joka oli vain ehkä 20 cm 
leveä. Mäen yläpäässä tarpoi mies, jolla 
oli ilmeisen kiire bussipysäkille. Koirani 

Ukko käveli päättäväisesti miestä vastaan 
eikä väistänyt hankeen, sillä se ei halunnut 
kastaa mahaansa. Huusin koiralleni taval-
lisimman käskyn, joka koirille annetaan: 
Ukko, sivulle! Olisitte nähneet sen miehen 
ilmeen, joka kylläkin käskyn kuultuaan hyp-
päsi heti sivulle suoraan hankeen.

Judit Mäkinen
Seilimäki

Nyt, kun Mankkaakin on siirtymässä uuteen 
liikenneaikaan ja ensimmäinen kiertoliit-
tymä on hyvää vauhtia valmistumassa, on 
meidän kokeneiden kuskienkin syytä pa-
lauttaa mieliimme kiertoliittymää koskevat 
ajosäännöt. Vilkuttamalla poistuessamme 
näytämme hyvää esimerkkiä ja nopeutam-
me kieroliittymään pyrkivien matkaa. Ym-
pyrässä ajavat ovat aina etuoikeutettuja, 
vaikka pikkuteille olisivatkin matkalla. On 
niin helppoa ajaa vanhasta muistista suo-
raan liittymään ja huomata asia kantapään 
kautta - vaikka liikennemerkki kertoo lähes-
tyvästä kiertoliittymästä, on tie liian tuttu ja 
moneen kertaan koluttu. 
Pelti ehkä kolisee ja pinnakin palaa, mutta 
mankkaalaiset ovat oppivaista väkeä!

– Nimimerkillä kokemusta kolaroinnis-
ta, vaikka ympyrä ei vielä valmiskaan –

– Liittymässä kierrettyä –
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Mankkaan Väentupa saneerataan ensi vuo-
den aikana asukaspuiston tiloiksi. Espoon 
kaupunginhallitus hyväksyi 12.9. 700 000 
euron määrärahan (ALV 0%) Väentuvan re-
monttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta eh-
dotti alunperin (7.6.2001) rakennettavaksi 
kokonaan uutta rakennusta asukaspuistoa 
varten. Espoon kaupungin omistuksessa ja 
hallinnassa oleva Väentupa on rakennettu 
1920-luvulla ja sitä on laajennettu 1960-lu-
vulla. Väentupaan kuuluu vanha ”isotupa” 
100m2, laajennusosa ”pikkutupa” 47m2 ja 

Mankkaan väentupa ja asukaspuisto
kellari 27m2. Asukaspuisto on lapsille, nuo-
rille ja aikuisille tarkoitettu avoin toiminta- 
ja vapaa-ajanviettopaikka. Tähän asti ainoa 
Tapiolan suuralueen asukaspuisto on sijain-
nut Pohjois-Tapiolassa.

Monelle omakotitalon rakentaneelle kau-
punginhallituksen hyväksymä määräraha 
kuulostaa kovalta 184 m2 huoneistoalan ko-
koisen rakennuksen remontista. Suurimmat 
työt liittyvät LVI ja sähkötekniikkaan, jotka 
uusitaan kokonaan. Huomattavaa työtä liit-

tyy myös ala- ja yläpohjan lämmöneristämi-
siin ja rakenteiden kunnostaminen ja uuden 
huonejaon mukaisen väliseinien rakentami-
seen. Peltikattoon ja hirsiseiniin ei kosketa 
lukuunottamatta pientä tiivistämistä. Uutta 
rakennettavaa on ulkoväline - ja ratasvaras-
tot ja katokset yhteensä 113m2 sekä lasten 
leikkivälineet. Paikoitusalue ja peli/juhla-
kenttä asfaltoidaan.

Petro Airas

Tarjoamme 4-12-vuotiaille iloisen sunnun-
tain 29.10. kello 15.00 teatteri Hevosenken-
gässä, Juhannusmäki 2, 02200 Espoo.
 
J.R.R. Tolkienin kirjoittamaa näytelmää 
Maamies ja lohikäärme pääsevät lapset 
katsomaan tarpeen mukaan myös vanhem-

Lapset teatteriin sunnuntaina 29.10.
Ilmainen näytös Mankkaa-seuran jäsenmaksun maksaneille!

man seurassa. Toimi nopeasti ja varaa liput 
lapsillesi. 

Toivomme, että mukaan tulee vain välttä-
mätön määrä aikuisia, sillä teatteri on pieni. 
Meille on varattu 120 paikkaa.

Varaa lippusi mieluiten sähköpostilla kris-
tiina.skalidas@zip.fi  tai puhelimitse arkisin  
kello 17-19 numerosta 050 545 4435.

Varaukset tarkistetaan sisään tullessa, jo-
ten varauduthan esittämään todisteen per-
heenne jäsenmaksusta. 

Pistä päivä ja aika allakkaan, koska 
emme lähetä lippuja!

Kristiina Skalidas

J.R.R. Tolkien 

Maamies ja lohikäärme

on vauhdikas ja täynnä hauskoja ja jän-
nittäviä käänteitä. Näyttelijät ja upeat 
nukkehahmot seikkailevat kiehtovan 
musiikin kommentoidessa tilanteita, 
ja yllätykselliset lavasteet näyttelevät 
myös tärkeää osaa. Lapsille 4 vuodesta 
ylöspäin. Esityksen kesto n. 45 min.
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Viime helmikuussa Mankkaan Uutiset pääsi 
tutustumaan Mankkaanpuron koulun oppi-
laiden viestintä- ja mediataitojen  kehittä-
misohjelmaan ja ekaluokkalaiset antoivat 
lehdessämme näytteen silloisista toimitta-
jataidoistaan. 

Mitä kuuluu Mankkaanpuron tokaluokkalaisille?
Mankkaan Uutiset kävi äskettäin tapaa-
massa nykyisiä tokaluokkalaisia opettajien 
Päivi Kotkajuuren ja Hanne Juvosen johdol-
la. Vajaassa vuodessa lasten kirjoitus- ja 
toimittajataidot ovat kehittyneet huimasti. 
Normaalin koulutyön ohella oppilailla on 

syksyn kuluessa ollut runsaasti mielen-
kiintoista lisäohjelmaa, josta voitte lukea 
tokaluokkalaisten lehteemme tekemästä 
yhteenvedosta .

Brita Toivonen



Maittavat pullat ja kahvit
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo

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

KONDITORIA OY

Fysioterapiaa 
ja  hierontaa
yli  20  vuoden 
kokemuksella

Leena Kataila
fysioterapeutti
Taavilantie 6 A

Puh.  0400 445 446, 09-522 711

KauneushoitolaKauneushoitola Kampaamo HiushohdeHiushohde
Kampaajat Ulla ja Marika

p. 09-455 2012
SKY-CIDESCO-kosmetologi

Mia Frondelius
p. 040-589 6608

M a n k k a a n t i e  3 2    0 2 1 8 0  E s p o o    ( N o r e t r o n  k i i n t e i s t ö )

Kasvohoito  
+ Jalkahoito
+ Pika manikyyri 100€

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo, puh. 502 2595

Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Väri + Leikkaus alk. 
(sis. kuivaus) 65€Tervetuloa uudet & vanhat asiakkaat

Tarjoukset voimassa marraskuun loppuun asti

CARMIINA
 OMPELIMO MANKKAALLA

CARMIINA
•Korjaukset
•Mittatilaustyöt
•Kodin tekstiilit
    (myös tuolihuput)

Myös ompelutarvikkeita ja kankaita

Tervetuloa!
Mankkaantie 2–4
P. 09–436 11 74
Ark. 10–17.30

KI INTEISTÖT OY LKV [A]

PRIMA kiinteistönvälitystä
Luota alueesi asiantuntijoihin

asuntoasioissa.

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

www.primalkv.com

P R I M AP R I M A

KehoterapiaKehoterapia

Vastaanottoni on muuttanut Mankkaalle
Tervetuloa uudet ja vanhat asiakkaat

• Klassinen hieronta
•Sidekudoshieronta
•Vyöhyketerapia
(myös vauvojen koliikkiin)
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Mary Henriksson
p. 040-725 7197

CS 2137
Pippurinen pikkuturbo
joka pihaan ja mökille

199€
Aito Jonsered on turvallinen valinta
Avohaalari, Agro  99€

Turvapusero, Pro-Line   69€

Turvakypärä, Pro   53€

Turvasaappaat, Light24   72€

• 42 cc
• 1,7 kW/2,3 hv
• 14” laippa

Ruohon-Ruohon-
leikkurit leikkurit 

SYYSHINTAANSYYSHINTAAN

MANKKAAN RAUTA
MANKKANTIE 2–4,02180 ESPOO (Mankkaan Portti)
                         Puh./Fax 455 4410 
Avoinna: ma–to 9–18.00 • pe 9–17.00 • la 10–14,00
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Tämä puinen omakotitalo sijaitsee mäen 
laella mäntyjen siimeksessä osoitteessa 
Kokinkyläntie 18 ja se ei ole kenenkään koti 
vaan päiväkoti. Kodikkaassa puutalossa toi-

Tunnetko tämän talon?

mii musiikkipainotteinen Keski-Mankkaan 
päiväkoti 4-6 vuotiaille. Päiväkodin johtaja 
Ritva Kaartinen kertoo, että tällä hetkellä 
päiväkodissa on yksi paikka vapaana. Mikäli 

lapsesi on vailla päivähoitoa ja musiikkipai-
notteisuus kiinnostaa, ota Ritvaan yhteyttä 
(puh. 523 503). 

Riitta Santasalo

Tulevia tapahtumia:
Adventtisunnuntaina 3.12. klo 16–18 
Mankkaan Makasiinilla toivotetaan 
joulu tulevaksi kaikille yhteisen Joulu-
tapahtuman myötä. 

Tiernapojat esiintyvät Makasiinin jou-
luvaloin koristellulla pihalla klo 16 ja 
17. Sisällä Makasiinissa myyjäiset, 
näyttely ja puffetti sekä nuorten muu-
sikoiden esityksiä. 

Tervetuloa nauttimaan joulun tuoksuis-
ta ja tunnelmasta!

Kaikkien mankkaalaisten yhteinen 

joulutapahtuma Väentuvalla 

Vanhan-Mankkaanpolku 2

sunnuntaina 3.12. kello 16-18.00 

V
A

PA
A

 P
Ä

Ä
SY



Olethan muistanut jäsenmaksusi vuodelle 2006!
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 Mankkaa-seura ry
c/o Ilari Salomaa,
Uudenkylänmäki 13 B 
02750  Espoo

6.3.2006
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 314. 

Jäsenmaksuilla Mankkaa-seura kustantaa mankkaalaisille tänä vuonna mm. seuraavaa: 

- Mankkaan Uutiset, mankkaalaisten oman tiedoituslehden ja seuran kotisivun
www.mankkaa-seura.fi

- Lapsille suunnatun ”Pääsiäismunien etsintätapahtuman” Palmusunnuntaina, ilmaisen näytöksen
teatteri Hevosenkengässä syksyllä 2006 ja koko perheen "Joulutapahtuman" 1. adventtisunnuntaina. 

- Seuraamme ja pyrimme vaikuttamaan asukkaiden puolesta alueen kaavoitukseen sekä muihin 
asumiseen ja ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin sekä tiedotamme niistä. 

Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu vuonna 2006 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  2006

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

MANKKAA-SEURA RY 

-
Euro

SAMPO 800019 -70654787 

66303
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Paula Ikävalko, joka on asunut Mankkaalla 
vuodesta 1983, oli tehnyt pitkän uran pankin 
palveluksessa. Täytettyään neljäkymmentä 
hän halusi saada elämäänsä jotain muuta ja 
kokeilla siipiään jollain toisella alalla. Hän 
kouluttautui kolmen vuoden aikana parturi-
kampaajan ammattiin aikuiskoulutuksessa 
Helsingin Palvelualojen oppilaitoksessa. 
Hän suosittelee lämpimästi myös muillekin 
uskallusta opiskeluun ja alan vaihtoon. 

Oman yrityksensä hän aloitti vuonna 2003 
ja on siitä lähtien palvellut Mankkaan ja 
lähiympäristön asiakkaita. Hän palvelee 
asiakkaitaan oman kotinsa yhteydessä 
olevassa työhuoneessaan tai tarvittaessa 
asiakkaan kotona. Paula suorittaa asiak-
kailleen normaaleja kampaajan ja parturin 
työsarkaan kuuluvia töitä asiakkaan toivei-
ta kuullen ja alan muotivirtauksia seurail-
len. Hän käy noin neljä kertaa vuodessa 
alan jatkokoulutuksessa. Asiakaskuntaan 
kuuluu kokonaisia perheitä mummosta ja 
vaarista nuoriin ja lapsiin. Tämän kirjavan 
asiakaskunnan ansiosta myös työ on moni-
puolista ja vaihtelevaa. Lapsiasiakkaat ovat 
kolmen pojan äidille luonnollisesti mielui-
sia, ja oman perheen vanhat lastenkirjat 
on kaivettu esille pikkuasiakkaitten iloksi. 
Työajat Paula sovittaa itselleen ja asiak-
kailleen sopiviksi.  Koululaisetkin voivat ko-
timatkallaan pistäytyä hiusten hoidossa ja 
leikkauksessa, ja töistä palaavat työpäivän 
päätteeksi. Tärkeää Paulan mielestä on työ-
hön panostettu riittävä aika, jotta saadaan 
asiakkaan kannalta mieluinen lopputulos. 
Silloin tekijäkin nauttii työstään kun asiakas 
on tyytyväinen.

Parturi-kampaaja Paula Ikävalko
Seilikuja 2, 02180 Espoo
p. 0500-235 033, 523 380

Riitta Santasalo

Seilimäessä kotikampaamon palveluja

OIKAISU MU 2/2006 olleeseen juttuun 
Mankkaalle suunnitteilla olevasta Re-
tail Parkista

Mankkaan Uutiset 2/2006 virheellisesti 
kertoi Starkin lopettamisesta tulevaisuu-
dessa. Nuoremman apulaistoimittajan 
lähdekritiikki ei toiminut, mutta otamme 
opiksi. MU pahoittelee virhettä ja iloit-
see toisen lähirautakaupan säilymisestä 
mankkaalaisten käytössä.

Petro Airas

Lähetä meille oma Erikoinen tapaus 
-juttusi, joka on jotenkin yhteydessä 
Mankkaaseen. Otamme myös mielel-
lämme tietoa ja/tai vanhoja valokuvia 
eilispäivän Mankkaasta.

Lähetä ehdotuksesi sähköpostiosoit-
teella  brita@toivonen.fi  tai osoitteella

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


