
KOKOUSKUTSU
ti 17.3.2015 klo 19.00

Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaankuja 2 A.

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 11§:n mukaiset asiat:
•	esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus vuo-

delta 2014.
•	päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vas-

tuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

KAHVITARJOILU - TERVETULOA!

Kokouksen jälkeen Prima Kiinteistöt Oy LKV:n toimitusjohtaja Riitta Santasalo 
pitää esityksen aiheesta MANKKAALLA ASUNTOKAUPPA KÄY VILKKAANA. Tie-
dotusvälineistä olemme saaneet viime aikoina kuvan varsin nihkeästi sujuvasta 
asuntokaupasta, mutta kaikkialla tilanne ei siis olekaan näin synkkä. Tule kuun-
telemaan ja saamaan tietoa Mankkaan asuntokaupan tilanteesta ja näkymistä.

ETSINTÄKUULUTUS
Huomio kaikki Mankkaalla kauan asuneet! 
Mankkaan Uutisten toimitusryhmä kai-
paa vanhoja valokuvia ja miksei juttujakin 
Mankkaalta julkaistavaksi tässä lehdessä 
ja Mankkaa-seuran nettisivuilla. Mankkaa 
ei ole pelkästään tätä päivää, vaan sillä on 
oma mielenkiintoinen historiansa, josta 
on varmasti kerrottavaa myös uudemmille 
mankkaalaisille niin kuvin kuin sanoin. 

Jos sinulla siis on vanhoja valokuvia, 
jotka saa julkaista, ota rohkeasti yhteyttä 
Mankkaan Uutisten päätoimittajaan Ritva 
Pesoseen (ritva.pesonen@kolumbus.fi, 040-
5571407). Etsimme 1970-luvun ja etenkin 
sitä vanhempia kuvia. Kaikki paperikuvat 
palautetaan varmasti. 

Pääsiäistapahtuma
perheen pienemmille
Etsi muna heinäsuovasta!

Puffetin järjestää Mankkaan koulun 8 A 
luokka ja Mankkaan Eräsusien partiolaiset 

paistavat lettuja, muuten tapahtuma on mak-
suton. Vanhemmat voivat kannattaa tätä tapah-

tumaa ja Mankkaa-seuran toimintaa muutenkin 
liittymällä tilaisuudessa jäseniksi, elleivät sitä jo ole.

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

Palmusunnuntaina
29.3.2015 klo 12 - 15
Makasiinin mäellä

Vanhan Mankkaan
kuja 2

Tilaisuus on tarkoitettu 0-10 -vuotiaille mankkaalaisille. Etsin-

täpartiot lähtevät matkaan 15 minuutin välein. Tarkkavainuiset 

löytävät maastoon piilotettuja suklaamunia. Kaikki palkitaan!

Lapset voivat niin halutessaan tulla noidaksi 
pukeutuneena. Alueella liikkuu silloin varmasti 
muitakin noitia! Jaamme pienet ämpärit munien 
poimintaan, mukaan kannattaa ottaa astia tai pussi 
niiden kotiin viemistä varten. Asu sään mukaan. Kan-
nattaa varata sormikkaat, joilla saa hyvän otteen munista.

TERVETULOA KATSOMAAN KOKO PERHEEN VOIMIN LASTEN RIEMUA JA LÖYTÄMISEN ILOA! 

ASUKASTIEDOTE • 1/2015



Puheenjohtajan palsta

Väliaikatietoa metron liityntäliikenteestä

Jäseneksi voit liittyä myös Prima Kiinteistöt Oy LKV:n toimistossa Mankkaanportin ostoskeskuksessa.

Mankkaa-seuran syyskokous pidettiin Mankkaan Väen-
tuvalla tiistaina 20.10.2014. Kokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtaja Reijo Stedt yllättäen kertoi, että työteh-

tävät vaativat häneltä ulkomailla oloa vuonna 2015 ja on estynyt 
hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä jatkossa. Kokous valitsi uu-
deksi puheenjohtajaksi allekirjoittaneen Jukka Peltolan. Reijo on 
taitava ja tarmokas monitoimimies ja hän otti hoitoonsa yhdis-
tyksen tehtävistä leijonanosan, eli siis enemmän kuin puheen-
johtajalta yleensä odotetaan. Hänellä oli ja on myös yhdistyksen 
kannalta tärkeitä kontakteja Espoon kaupungin luottamushen-
kilöihin ja viranhaltijoihin. Hänen kauttaan yhdistys sai äänensä 
paremmin kuuluviin. Mankkaa-Seuralla on täysi syy kiittää Reijoa 
hänen neljä vuotta kestäneestä puheenjohtajakaudesta kaikkien 
mankkaalaisten hyväksi. 

Mankkaalla asuu runsaat 8000 asukasta. Kaupunginosamme 
erottuu muusta Espoosta siinä, että alueelle muuttaa jatkuvasti 
runsaasti lapsiperheitä, jotka arvostavat pientaloasumista. Las-
ten, nuorten ja aktiivi-ikäisten aikuisten osuus 

väestöstä ylittää rutkasti Espoon kes-
kiarvon. Työttömyys on vähäistä. 

Mankkaalla on kuitenkin verra-
ten vähän työpaikkoja. Niinpä 
mankkaalaisten kannalta on eri-
tyisen tärkeää kaupunginosan 

säilyminen lapsiystävällisenä 
pientaloalueena, toimivat päivä-

kodit ja peruskoulut, sekä hyvät 
julkiset liikenneyhteydet muualla 

pääk aupunk iseudulla 
sijaitseviin työpaikkoi-
hin. Nämä asiat ratkai-
sevat arjen sujumisen.

Tänään meillä mank-

kaalaisilla on useita huolenaiheita. Ensinnäkin Kokinkyläntien 
lähialueen asukkaille ei nykysuunnitelmien mukaan tarjota 
välitöntä (ilman bussinvaihtoa) syöttöyhteyttä metroasemille, 
kun metroliikenne alkaa syksyllä 2016. Lisäksi on pelkona, että 
ahtaalle asuntokadulle; Mankkaantie, Vanhan Mankkaantie, Koi-
vuviidantie, keskitetty syöttöliikenne ruuhkautuu, kun Turvera-
dantien valoristeys avataan vuonna 2016. Yhdistyksemme on jo 
useita kertoja viestittänyt päättäjille puutteista, mutta ainakin 
toistaiseksi turhaan.  Toiseksi syksyllä 2014 Kaupunkisuunnittelu-
keskus kertoi asukastilaisuudessa suunnittelevansa kolmen kau-
pungin omistaman tontin muuttamista asuntotonteiksi. Uusien 
asuntojen lukumääräksi tulisi runsaat 100. Yhdistyksemme kertoi 
kannanotossaan, että tonttien käyttötarkoituksen muuttami-
nen on sinänsä perusteltua, mutta asettui jyrkästi vastustamaan 
Mankkaan Liiketalon ja asukaspuiston välittömään läheisyyteen 
suunniteltua 60–70 asunnon massiivista kerrostaloryvästä. Han-
ke ei ole syksyllä edennyt kaupungin elimissä. Kerrostalohank-
keen eteneminen rikkoo räikeästi Mankkaan pientalovaltaisia 
kaavoitusperiaatteita. 

Mankkaan Klovinporttiin on tulossa myös suuri asuinkerros-
talo yhdistyksen vastustuksesta huolimatta (melu- ja ilmanlaa-
tuongelmat). Molempien hankkeiden eteneminen voi heikentää 
myös päiväkoti- peruskoulupalveluja tulevaisuudessa.

Yhdistyksemme jäsenluku kasvoi ilahduttavasti viime vuonna. 
Nyt meitä on jo lähes 400. Toivotan tervetulleiksi kaikki uudet 
jäsenet myös jatkossa. Liittyminen sujuu myös uusituilla verk-
kosivuillamme osoitteessa www.mankkaa-seura.fi. Sieltä löydät 
myös enemmän tietoa toiminnastamme. Jokainen jäsenmaksu 
(10 euroa/vuosi/talous) lisää voimavaroja ajaa yhteisiä etuja.

Jukka Peltola
Mankkaa-seura ry.
puheenjohtaja 

HSL on hyväksynyt Länsimetron liityn-
tälinjastosuunnitelman 20.1.2015. 
Lausunnolla aikaisemmin olleessa 

suunnitelmassa Mankkaalta ei ollut Kokin-
kyläntien kautta lainkaan bussiyhteyttä Ta-
piolaan eikä millekään muullekaan metro-
asemalle. Mankkaa-seuran kannan mukaan 
joku Mankkaantien ja Vanhan-Mankkaan 
tien kautta kulkevista linjoista olisi pitänyt 
siirtää kulkemaan Kokinkyläntien kautta. 
Näin ei ole kuitenkaan selkeästä tarpeesta 
huolimatta tehty, vaan HSL:n hallituksen 
hyväksymässä suunnitelmassa on mukana 
linja 115. Se liikennöi arkisin puolen tunnin 
välein Mankkaalta (Alepalta?) Kokinkylä-
tietä pitkin Mankkaanlaaksontielle, josta se 
jatkaa Orionintien kautta Urheilupuiston 
metroasemalle ja Tapiolaan. Viikonloppui-
sin linja kulkee tunnuksella 115A ja jatkaa 
Tapiolasta Lauttasaareen. Kovin merkittä-

vää parannusta Kokinkyläntien ympäristön 
asukkaille ei siis ainakaan toistaiseksi ole 
valitettavasti tiedossa.   

Mankkaalaisten liikennetarpeet on siis 
unohdettu. Mutta eipä tämä ole mitään 
uutta. 1600- ja 1700-luvuilla laajasti (sen 
ajan liikenteeseen nähden) käytetty van-
ha kirkkotie kulki Mankkaan pohjoisosien 
läpi. Teiden ylläpidosta ja linjauksista syntyi 
kuitenkin ajoittain kahnauksia. Esimerkiksi 
vuoden 1746 syyskäräjillä maaherra esitti, 
että kirkkotie linjataan uudestaan, mutta 
mankkaalaiset ja Kokinkylän väki vastusti-
vat hanketta kiivaasti ja puolustivat vanhaa 
kirkkotietä, koska uusi linjaus tarkoitti heille 
hankalaa kiertomatkaa. Uusi tie sai kuiten-
kin suuremman kannatuksen, joten mank-
kaalaiset hävisivät ja pettyivät jo silloin. 

Lähde: Lions Club Espoo/Mankkaa,

Mankkaan seudun historiikki 1993 Kuva: HSL / Hannu Bask



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

 UNIVET MANKKAA  
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA
Mankkaantie 2–4
02180 Espoo

ma–pe 7.30–20.00
(09) 8676 1186

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

Mankkaantie 2-4, 

02180 Espoo

Puh. 09 452 0700  

WWW.PRIMALKV.COM

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

RIITTA SANTASALO
Kiinteistönvälittäjä, LKV, TJ

040 773 8217

OILI JÖRGENSEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 550 508

RIIKKA PFITZNER-SAARNIA
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 502 2171

MARJAANA FAGERHOLM
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KTM

050 566 0666

Parturi-Kampaamopalvelut
- kauneushoitola

www.parturikampaamojaspis.fi
Mankkaantie 2-4 B, Mankkaanportti, 2 krs.

Parturi-Kampaamo
Kauneushoitola

puh. 044 293 5166
puh. 09 412 9421

Uutena palveluna liikkeessämme kestopigmentoinnit ja geelilakkaukset!

Katso muut palvelut kotivisuiltamme.

19.3. Ilmainen konsultaatio klo 10 -17.30 (tai sopimuksen mukaan)
TERVETULOA TUTUSTUMAAN! Kati Ahola • puh 044 266 1108

UUTENA
MEILTÄ!

Like us in facebook



Mankkaan Uutisia, 48. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry 
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Lisää Mankkaa-Seuran toiminnasta ja ajankohtaiset uutiset löydät myös verkosta: www.mankkaa-seura.fi

Teatteri Hevosenkenkä täyttää 40 vuotta

Risuja sinulle mankkaalainen joka 
jätät keräyskartonkisi keräysasti-
oiden ulkopuolelle niiden ollessa 

täysiä tai kun et viitsi taittaa niitä asti-
aan sopiviksi. Oheinen kuva on otettu 
Lidlin edessä olevasta kartongin kerä-
yspisteestä tammikuussa 2015. Tällai-
sen Mankkaanko haluamme?

Ruusuja sinulle mankkaalainen joka 
ajat seuraavalle keräyspisteelle ensim-
mäisen ollessa täysi tai säilytät karton-
git autossa tai varastossa tms. paikassa 
kunnes keräysastiaan taas mahtuu.

Mankkaa-seura on hiljattain pyytä-
nyt HSY:ltä yhtä kartonkikeräysastiaa 
lisää Lidlin eteen. Vastausta emme ole 
vielä saaneet.

Mankkaalla toimiva Teatteri Hevosenkenkä täyttää tänä vuonna 
40 vuotta. Sen perustivat vuonna 1975 sisarukset ohjaaja Kirsi 
Siren (Aropaltio) ja Sara Siren. Teatterin perustamisen tarkoituk-

sena oli tarjota lapsille ainutlaatuisia elämyksiä ja taidekokemuksia. Tä-
hän on ilmiselvästi päästy, koska teatteri toimii edelleen ja siitä on muo-
dostunut	varsin	suosittu	ja	pidetty.	Teatteri	on	tarkoitettu	3-12	-vuotiaille	
lapsille ja heidän perheilleen. Hevosenkenkä on laajentanut vuosien 
varrella toimintaansa. Siitä on tullut vahvasti myös kansainvälinen. Teat-
terilla on ollut mm. Sata esitystä Japanissa. Teatteri on myös edelläkävijä 
esteettömänä	teatterina.	Vuosittain	esityksiä	on	n.	300	ja	katsojia	30	000.	
Teatterin näyttelijät esiintyvät sekä suomeksi että ruotsiksi.

Teatterin toimii Juhannusmäessä jo vuonna 1899 rakennetussa raken-
nuksessa, joka on alun perin ollut Kokinkylän kansakoulu, mitä monet 
mankkaalaiset eivät todennäköisesti tiedä. Rakennusta on sittemmin 
kunnostettu ja laajennettu erinomaisesti ammattilastenteatterille sopi-
vaksi.	Siellä	on	nouseva	130-paikkainen	katsomo	ja	oheispalveluina	mm.	
kahvio ja galleria vaihtuvine näyttelyineen. Teatterissa toimii lapsille pal-

Kuva: Teatteri Hevosenkenkä.
Risuja ja ruusuja kierrätyspisteellä

jon työpajoja ja uutena toimintona on aloitettu taideterapia sekä lapsi- 
että aikuisryhmille. Niistä voi tiedustella teatterikuraattori Sanna Halleni-
lta teatterista. Tarkempia tietoja teatterin toiminnasta löytyy sen omilta 
nettisivuilta www.hevosenkenka.fi.

Valitettavasti Teatteri Hevosenkenkäkin on joutunut monien muiden 
mankkaalaisten tavoin kärsimään Kokinkyläntien supistuneesta (linjan 
43	lakkauttaminen)	ja	tulevaisuudessa	edelleen	supistuvasta	bussiliiken-
teestä. Heikentyneet yhteydet ovat vaikeuttaneet mm. päiväkotiryhmien 
pääsyä teatteriin. Hevosenkenkä on aktiivisesti ollut yhteydessä HSL:ään 
ja teatterissa toivotaan yhteistyötä liikenneyhteyksien parantamiseksi. 

MANKKAA-SEURA ONNITTELEE LÄMPIMÄSTI PIRTEÄÄ NELIKYMPPISTÄ!

KIINTEISTÖNVÄLITYS

www.uviko.. www.hertta-keittiot..
Ulla Viitanen

Kauppat.maist., LKV
040-5212887

Seppo Mäki
Dipl.ins. KiAT

0400-210219

Sibeliuksenkatu 4, 
00260 Helsinki

Olemme muuttaneet uusiin laajempiin toimitiloihin
Töölöön    Sibeliuksenkatu 4.  Palvelemme teitä edelleen
paikallisesti  myös   Mankkaalla. 

Lämpimästi tervetuloa!


