
Mankkaa-seura ry:n 

KEVÄTKOKOUS
ti 18.3.2014 klo 19.00

Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaankuja 2 A.

Kokouksessa käsitellään sääntömaaraiset asiat:
•	 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2013

•	 päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä 
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

Kokouksen jälkeen keskustelua aiheesta ”Mitä voisimme tehdä Mankkaan viihtyisyyden 
parantamiseksi ja alueen kehittämiseksi”, kuten

- liikenne,  ympäristö,  lasten päivähoito, ynnä muut puhuttavat aiheet.

KAHVITARJOILU - TERVETULOA!

Tilaisuus on tarkoitettu 0-10 -vuotiaille mankkaalaisille. Tulkaa 
katsomaan koko perheen voimin lasten riemua, löytämisen iloa. 
Etsintäpartiot lähtevät 15 minuutin välein. Tarkkavainuiset löy-
tävät maastoon piilotettuja suklaamunia, kaikki palkitaan.

Pääsiäishauskaa 

Etsi muna heinäsuovasta!
perheen pienemmille

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

Palmusunnuntaina13.4.2014 klo 12 - 15Makasiinin mäelläVanhan Mankkaan
kuja 2

ASUKASTIEDOTE • 1/2014

Jos haluat, voit tulla noidaksi pukeutuneena. Jaamme 
pienet ämpärit munien poimintaan, mukaan kannattaa 
ottaa astia tai pussi kotiin kuljetusta varten. Asu sään mu-
kaan. Kannattaa varata sormikkaat, joilla saa hyvän otteen 

munista. Buffetin järjestää Taavinkylän koulu, muuten 
tapahtuma on maksuton. Tilaisuudessa voit myös liittyä 
Mankkaa-seuran jäseneksi ja turvata tämän perinteisen ta-
pahtuman jatkumisen. Jäsenmaksu on 10 € / talous / vuosi.



KAUNEUTTA JA HYVÄÄ OLOA KOKO PERHEELLE

Parturi-
Kampaamo

- Parturi-Kampaamopalvelut, puh. 09 412 9421
- Kauneushoitola, puh. 044 293 5166

Mankkaantie 2-4 b, Mankkaanportti
www.parturikampaamojaspis.fi

 UNIVET MANKKAA  
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA

Mankkaantie 2–4
02180 Espoo

ma–to 8–20, pe 8–16 
(09) 8676 1186

Metron tuleminen vaikuttaa meihin mank-
kaalaisiin enemmän kuin voisi luullakaan. 
Tulevaisuudessa lähes kaikki julkinen 

liikenne suuntautuu palvelemaan metroa, jos Hel-
singin seudun liikenteen nykyiset suunnitelmat 
toteutuvat. Myös espoolaisille annettiin mahdol-
lisuus 2.2.2014 mennessä kommentoida HSL:n 
suunnitelmia jokaisen omasta näkökulmasta 
HSL:n sivujen kautta. Mankkaa-seura tarttui tilai-
suuteen ja kirjoitti lisäksi Länsiväylään yleisön-

osastojutun. HSL:lle toimitettiin kirjelmä, jonka 
allekirjoittivat Mankkaa-seuran lisäksi Mank-

kaanpuron Koti- ja Kouluyhdistys sekä Teatteri 
Hevosenkenkä. Kirjelmässä tuotiin esiin mank-

kaalaiselta näkökulmalta suunnitelman ongelmat. 
Yleisönosastokirjoitus herätti Länsiväylän kirjoitta-
maan jutun HSL:n suunnitelmista. Siinä on käytetty 
apuna edellä mainittua kirjelmää.

 HSL on linjannut suunnitelmissaan, että bussit 
ajaisivat harvempia katuja tiheämmin ja että asiak-

kaiden kohtuulliset kävelymatkat olisivat muutaman 
kilometrin luokkaa. Kuinkahan moni lapsiperhe ja 

ikäihminen tällaiseen pystyy.
Suurimmat ongelmakohdat Mankkaalla olisi-

vat toisaalta Tapiolan suunnan ruuhkautuminen Vanhan 
Mankkaantien kautta ja suorien yhteyksien loppuminen 
Kokinkyläntien alueelta. Ruuhka-aikoina busseja meni-
si enimmillään noin kolmen minuutin välein molempiin 
suuntiin. Muutenkin kapea Vanha Mankkaantie ja Koivu-
viidantie jonoutuisi, eikä ohi pääsisi. Suuri ongelma olisi 
lasten turvallinen koulutie. Osa vanhemmista vie lapsensa 
kouluun, mikä lisää tietysti automäärää koulujen lähellä.

Kokinkyläntien suuntaan pääsisi ainoastaan Leppävaa-
raan tai Kivenlahteen. Asiointiyhteydet aluekeskuksiin, 
mm. terveyskeskukseen, apteekkiin, postiin, kirjastoon ja 
metroon, olisivat vain vaihdon takana. Myös Nukketeatteri 
Hevosenkenkä ja Keski-Mankkaan päiväkoti jäisivät vaille 
niille elintärkeää luontevaa bussiyhteyttä.

Mankkaa-seuran kevätkokouksessa ti 18.3.2014 klo 19 
ei tänä vuonna ole ulkopuolista esitelmöitsijää, vaan toi-
votaan alueen asukkaiden tulemaan mukaan keskustele-
maan siitä, miten Mankkaan aluetta voisi kehittää.

 Tervetuloa yhteisiin ideatalkoisiin!

 Reijo Stedt
 Mankkaa-seuran puheenjohtaja
 reijo.stedt@kolumbus.fi

Puheenjohtajan palsta

Vain osallistumalla voit vaikuttaa

Johtokunnassa on puheenjohtaja, yhdeksän varsinaista jäsentä ja neljä 
varajäsentä. Johtokunnassa toimii kolme alatyöryhmää. Nämä ovat:

1. Asukas- ja kulttuurityöryhmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on pää-
siäis- ja adventtitapahtumien järjestäminen.

2. Tiedotustyöryhmä, joka vastaa tästä kolme kertaa vuodessa ilmesty-
västä asukastiedotteesta. Toinen tiedotuskanava, eli seuran nettisivut, 
on tarkoitus uusia ja ajanmukaistaa tämän vuoden aikana.

3. Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä, joka seuraa kaavamuutosesityksiä 
ja liikennemuutoksia ja antaa niistä tarvittaessa lausuntoja ja muutos-
esityksiä.

Vuonna 2014 johtokunnassa on seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja:   Reijo Stedt (tiedotus)
Varapuheenjohtaja:  Riitta Santasalo (kaavoitus ja liikenne)
Sihteeri:    Hannu Kyrölä (tiedotus)
Rahastonhoitaja:   Ritva Pesonen (tiedotus pj.)
Muuta varsinaiset jäsenet: Lauri Aalto (kaavoitus ja liikenne), Tuija Hieta-
niemi (tiedotus), Seppo Mäki (kaavoitus ja liikenne), Markku Rouhiainen, 
Eila Ruuth-Idman (asukas ja kulttuuri pj).
Varajäsenet: Taru Kangasniemi (asukas ja kulttuuri), Antti Niemi, Barbro 
Relander (asukas ja kulttuuri), Juhani Vähäaho (kaavoitus ja liikenne pj.)

Lisäksi johtokunnan jäsenet hoitavat talkooperiaatteella Mankkaan Uu-
tisten jakeluun kaikkiin mankkaalaisiin talouksiin (noin 3 500).

MANKAA-SEURAN JOHTOKUNTA 2014
Yhteystiedot löydät seuran kotisivuilta: 

www.mankkaa-seura.fi.



Mankkaantie 2-4, 

02180 Espoo

Puh. 09 452 0700  

www.primalkv.comVälityspalkkio huoneiston velattomasta hinnasta 3,9% ja kiinteistöstä 4,9% sis. alv. 24%

VÄL I TÄMME KOT IS I  KÄS ITYÖNÄ

Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalvelua Mankkaan ostoskeskuksessa. 

Yritys on hyväksytty ensimmäisenä espoolaisena toimistona Suomen 

Kiinteistönvälittäjäliiton laatujärjestelmään ja sen yrittäjä on valittu Vuoden 

Kiinteistönvälittäjäksi. Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota asunnostasi!

ystävällinen laatuvälittäjäsi lähellä

riikka pfiTzner-saarnia

Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 502 2171

riTVa MiikkULainen

Kiinteistönvälittäjä, LKV

044 777 2577

oiLi jörgensen

Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 550 508

riiTTa sanTasaLo

Kiinteistönvälittäjä, LKV, TJ

040 773 8217

prima_184x102_0513.indd   1 5/14/13   8:26 AM

Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan leipomon viereisessä ok-talossa)

puh 09-5021603
gsm 0400-209187
fax 09-4123068

kristiina.nordling@saunalahti.fi
www.mankkaanelainlaakari.fi

Koko perheen
parturi-kampaaja

Paula Ikävalko
Seilikuja 2, 02180 ESPOO

p. 0500-235 033, 09-523 380
Teen kaikkia alan töitä

myös kotonasi

Auki sop. mukaan myös iltaisin

KIINTEISTÖNVÄLITYS

www.uviko..www.hertta-keittiot..

Juhlavuoden
ETUSETELI
arvo 300 €

Tämä etuseteli käytettävissä Uvikon välityspalkkiossa 
tai Hertta-Keittiöt keittiötilauksessa Voimassa 31.3.2014 asti

Luotettava kumppanisi
Mankkaalla jo 10 vuotta!

Marko Mäki
Tuotepäällikkö

045-1121810

Ulla Viitanen
Kauppat.maist., LKV

040-5212887

Seppo Mäki
Dipl.ins. KiAT

0400-210219

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo



Aikuisten nAisten 
kuntosAli

30 minuuttiA riittää

*Maksat vain liittymismaksun 39€. Normaali kk-maksu 59€/kk
liity nyt jA sAAt mAAliskuun treenit 0€*!

Livia Club Mankkaa      Mankkaan ostoskeskus      www.liviaclub.fi

Mankkaan Uutisia, 47 vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry 
ULKOASU:	BM	Media	Oy			•			PAINO:	Karprint	3/2013			•			PAINOS:	3	500	kpl			•			www.mankkaa-seura.fi

Univet Mankkaan Eläinlääkäriasema sijaitsee Mankkaanportin liikekeskuksessa, Lidl-talossa.
Olemme auki ma-to 8-20 ja pe 8-16. Tervetuloa!

CAFE MANU AVAA TAAS OVENSA 
MANKKAAN MAKASIINISSA

PARTIOLIPPUKUNTA MANKKAAN ERÄSUDET 
TÄYTTI 20 VUOTTA

Cafe Manu on tarkoitettu 13-17 –vuotiaille nuorille. Se on avoinna 
lauantai-iltaisin klo 18-23 26.4. saakka (19.4. suljettu).  Tarjolla on pal-
jon erilaista tekemistä. Esim. biljardin-, pleikan- ja lautapelien pelailua. 

Tule yksin tai kavereiden kanssa, puuhaa löytyy varmasti! 
Pientä purtavaa on myös.

Toimintaa pyöritetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja vapaaehtoi-
sia ohjaajia tarvitaankin mukaan. Ohjaajat perehdytetään tehtäviin. 
Asiasta voi tiedustella Sirpa Kurviselta (040 519 7659) tai Ilkka Kuos-
maselta (045 877 1858).

Mankaa-seura ry onnittelee Mankkaan Eräsusia lämpimästi!

UUTISIA & TAPAHTUMIA
•   •   •   •   •

ONNITTELUT!

Puheenjohtajan palstalla mainittu metron liityntäliikennesuunnitel-
masta HSL:lle ja Espoon kaupungille lähetetty kirjelmä on luettavis-
sa seuran kotisivuilla www.mankkaa-seura.fi.

Moni mankkaalainen on ihmetellyt Mankkaan ja Tapiolan rajalle ilmes-
tynyttä hakkuuaukiota. Syynä on tuleva Turveradantie, joka valmistues-
saan näillä näkymin 2015 kulkee Mankkaanlaaksontieltä Turunväylän yli 
Friisinmäentielle ja myöhemmin Vanhalle Turuntielle saakka. Tiestä on ai-
kaisemmin kerrottu Mankkaan Uutisten numerossa 2/2013 samoin kuin 
seuran nettisivuilla.

Univet-eläinlääkäriasemien palve-
luihin kuuluvat kaikki eläinlääke-
tieteelliset palvelut perushoidosta 

erikoisosaamista vaativiin tutkimuksiin ja 
toimenpiteisiin. Korkeatasoisten hoitome-
netelmien ansiosta lemmikkisi myös toipuu 
nopeammin.

Univet Mankkaan Eläinlääkäriasema 
perustettiin vuonna 2011, Univet Espoon 
Eläinsairaalan laajennettua toimintaansa. 
Yhtenäinen potilastietojärjestelmä sekä osin 
sama henkilökunta takaavat potilaiden vai-
vattoman hoidon klinikoiden välillä.

Mankkaalle erikseen suunnitelluissa 
hammastoimenpidetiloissa hoidamme 
vaativammatkin hampaiden poistot sekä 
hampaiden röntgenkuvaukset. Toivotamme 
tervetulleiksi koirien ja kissojen lisäksi myös 
kanit, jyrsijät sekä matelijat. Monipuolinen 
laitteisto mm. kaksi röntgenlaitetta, leikka-
ussali ventilaattoreineen ja valvontamonito-
reineen, ultraäänilaite sekä kattava laborato-
riomme mahdollistavat hyvän diagnostisen 
valmiuden.

LIIKENNEASIAA

UNIVET MANKKAA ELÄINLÄÄKÄRIASEMA 
- Luotettavaa hoitoa lemmikillesi


