
Mankkaa-seura ry:n 

KOKOUSKUTSU
ma 21.10.2013 klo 19.00

Mankkaan väentuvalla, Vanhan Mankkaankuja 2 A.

Kokouksessa päätetään sääntöjen 11 §:n mukaisista asioista:
•	 vahvistetaan vuoden 2014 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja 

kannatusmaksujen suuruus.
•	 valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2014

•	 valitaan johtokuntaan varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
•	 valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Kokouksen jälkeen Espoon kaupungin edustajat tulevat pitämään esityksen joukkoliikenteestä ja sen 
Mankkaata koskevista suunnitelmista. Kaikki mukaan kyselemään, kuuntelemaan ja vaikuttamaan!

KAHVITARJOILU - TERVETULOA!

Mankkaa-seuralla on sitä paremmat edellytykset toimia alu-
eemme ja kaikkien mankkaalaisten hyväksi sekä järjestää 
erilaisia tilaisuuksia (kuten vuotuinen pääsiäismunien etsin-

tätapahtuma lapsille ja adventtitapahtuma) sekä kehittää tiedotus-
toimintaa (tämä lehti ja nettisivut) ja vaikuttaa kaavoitukseen yms. 
mitä suurempi jäsenkuntamme on.

Tällä hetkellä vain noin 10 % alueen kodeista on mukana jäsenis-
tössä, mikä on huolestuttavan vähän. Jäsenmaksu on vain 10 euroa 
/ talous vuodessa.  Liity siis jäseneksi maksamalla tuo 10 euroa joko 
yhdistyksen pankkitilille Nordea FI 16 1215 3000 1317 58 tai käteisel-
lä Prima Kiinteistöt Oy:n toimistossa (Mankkaantie 2-4). Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi ja osoitteesi jäsenrekisteriä varten.

HYVÄ MANKKAALAINEN

YHDESSÄ KEHITÄMME MANKKAASTA PAREMMAN JA VIIHTYISÄMMÄN!

ASUKASTIEDOTE • 3/2013



KAUNEUTTA JA HYVÄÄ OLOA KOKO PERHEELLE

Parturi-
Kampaamo

- Parturi-Kampaamopalvelut, puh. 09 412 9421
- Kauneushoitola, puh. 044 293 5166
- Hierontapalvelut, puh. 050 553 3578

Mankkaantie 2-4 b, Mankkaanportti

Syksy, pimeät illat takkatulien ääressä, työ, kou-
lu, arki on taas tullut. Nyt on aikaa myös harras-
taa ja tehdä asioita yhteiseksi hyväksi, vaikkapa 

Mankkaa-seurassa.
Mankkaa-seura pyrkii saamaan asumisen ja 

elämän alueen asukkaille vielä aikaisempaakin 
paremmaksi ja viihtyisämmäksi. Mankkaa-seura 
pitää tiiviisti yhteyttä kaupungin päättäjiin ja 
puuttuu palveluiden huononnuksiin niin paljon 
kuin mahdollista ja koettaa luoda uusia mah-
dollisuuksia ja parannuksia. Esimerkiksi tällä 

hetkellä Citycon Oy ja Mankkaa-seura ovat 
yhteistuumin hakemassa apteekkilupaa Sini-

mäen ostoskeskukseen. Aika näyttää miten sen 
kanssa käy. 

Lisäksi Mankkaa-seuran syyskokouksessa 
21.10.2013 Espoon kaupungin edustajat tulevat ker-
tomaan joukkoliikenteen asioista koskien Mankkaa-
ta. Luvassa on tietoja mm. metron syöttöliikenteestä 
ja uusista bussireiteistä sekä perusteluja vuorovälien 

vähentämisestä Helsingin suuntaan. Tähän kokouk-
seen ovat kaikki tervetulleita kyselemään, kuuntele-
maan ja vaikuttamaan!

Mankkaa-seuran toimintaan ja jäseneksi pääse-
vät kaikki halukkaat. Seuran jäsenmaksu on pieni, 

vain 10 €. Sen toivoisin jokaisen voivan maksaa ja 

siten kertoa meille päävastuuta kantaville, että arvostatte 
aluettamme ja sitä panosta, jonka annamme yhteisen hy-
vän vuoksi.

Mankkaa-seura toimii vapaaehtoisvoimin ja tarvitsee 
jatkuvasti riveihinsä lisää innokkaita ihmisiä toteuttamaan 
uusia tuoreita ajatuksia. Yhdessä tekeminen yhteiseksi hy-
väksi on mielekästä ja sinällään palkitsevaa. Rakennamme-
han samalla itsellemme ja lapsillemme hyvää ja turvallista 
asumisympäristöä.

Turvallisesta ympäristöstä ei oikein ollut tietoakaan mo-
nena viime kesän iltana. Nimittäin moni häiriintyi Mank-
kaan pääväylillä käydystä ympyrärallista kehä kakkosen 
kautta. Nopeusrajoituksilla ja omalla tai toisten turvalli-
suudella ei tuntunut olevan mitään merkitystä. Syksyn pi-
meys ja liukkaat kelit varmastikin rauhoittavat tuota rallia. 

Alueemme kadut ja tiet ovat turvallisia liikkua, kunhan 
noudatamme liikennerajoituksia. Varsinkin nyt syksyn pi-
meillä on syytä auton sisällä höllätä kaasujalkaa ja auton 
ulkopuolella käyttää heijastimia, periaatteella näy ja näe. 
Tämäkin meidän kaikkien turvallisuudeksi.

Yhteistyöterveisin ja syyskokouksessa tapaamisiin!

 Reijo Stedt
 puheenjohtaja
 reijo.stedt@gmail.com
 Mankkaa-seura ry

Puheenjohtajan palsta

Vain osallistumalla voit vaikuttaa

Mankkaalle saatiin lopultakin uusi koi-
rapuisto golfkentän viereen. Mutta 
puiston toteutuksesta ei voi antaa 

kuin miinusta. Ensin kaadettiin kaikki vanhat 
puut ja tehtiin kuukausikaupalla pohjatöitä. 
Sitten istutettiin uudet puut ja kasvatettiin 
kuukausikaupalla nurmikkoa. Siis kasvatettiin 
nurmikkoa koirapuistoon! Eivät koirat tarvitse 
istutettua nurmikkoa. Niille ja omistajille kun 
riittäisi tarpeeksi suuri tila, aita ja kasvillisuuden 
raivaaminen. Lisäksi puiden vieressä törröttävät 
niiden kasteluputket, jotka saattavat olla koirille 
todella vaarallisia.

Miksi asiat pitää tehdä liian suureellisesti? 
Sitten ihmetellään kun puisto maksoi eivätkä 
koirat viihdy siellä. Toki asiaan oli mahdollista 
vaikuttaa Espoon nettisivujen kautta, mutta 
tuskin yhdellekään koiranomistajalle tuli edes 
mieleen, että puiston suunnittelussa ja toteu-
tuksessa voi tapahtua jotain näin typerää. Sai-
vathan vanhat puut jäädä esimerkiksi läheiseen 
Lukupuron koirapuistoon.

Mankkaalla kun on kuitenkin satoja koiria, 
jotka tarvitsevat oman tilansa. Toisaalta niiden 
satojen koirien omistajien tulee muistaa, että 
koirien kakat on kerättävä pois. Osa kun ei vai-
vaudu keräämään koiransa kakkoja edes keskel-
tä kävelytietä.

Turvesuon koirapuisto



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.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!
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Hinauspalvelu Immonen Timo Oy

040 166 3636

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Lumityöt ja
puiden kaato

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

Livia CLub 
Tyylikäs kuntosali aikuiselle naiselle     liviaclub.fi

Aloita heti ja saat kehonkoostumusmittauksen ja 
loppukuun treenit ilmaiseksi!* (arvo yli 50€)

LiiTy nyT 
jA sääsTä 
yLi -50€! 

Livia Club Mankkaa, Mankkaan ostoskeskus. Mankkaantie 2-4 A 16    
Puh: 040-8681919, mankkaa@liviaclub.fi

Treenipäivä on hyvä päivä – 
ja 30 min riiTTää!

*Maksat vain liittymismaksun 25€, joka sisältää 
älykortin, ohjauksen ja oman harjoitteluohjelman.
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Vuodenvaihteen lähesty-
essä on syytä muis-
tuttaa, että ilotulit-

teiden ampuminen on 
sallittua vain 31.12. klo 
18.00 – 1.1. klo 02.00. Vii-
meksi vuoden vaihtues-
sa tilanne oli Mankkaalla 
todella paha. Ampuminen 
alkoi jo 27.12. ja jatkui koko 
tammikuun ensimmäisen viikon 
ajan. Mankkaa-seura pyrkii neuvottele-
maan poliisin kanssa partioinnin lisäämiseksi Mankkaalla kyseisenä 
aikana. Aikuisten ei tule antaa alaikäisille mitään ilotulitteita elleivät 
samalla valvo niiden asianmukaista käyttöä. 

Selvitysalueelta löydettiin muutamia uhanalaisiksi luokiteltuja luon-
totyyppejä: lehdot sekä savimaiset purot. Uhanalaisilla luontotyy-
peillä ei ole varsinaisesti lain määrittelemää suojaa. Selvityksen mu-

kaan näiden lehtojen pinta-ala tulisi säilyttää mahdollisimman suurena, 
ja luontoarvojen vaalimiseksi tulisi noudattaa hallittua hoitamattomuut-
ta lehdoille.

Alueen pesimälinnusto osoittautui monipuoliseksi ja paikallises-
ti arvokkaaksi. Linnuista tavattiin muun muassa kultarinta, satakieli, 
mustapääkerttu, pikkutikka, sirittäjä, nokkavarpunen, viitakerttunen ja 
punavarpunen.  Hallittu hoitamattomuus suosii myös linnuston moni-
muotoisuutta.

Lepakkohavaintoja oli melko paljon, kun huomioidaan alueen sijainti 
ja pieni koko. 

Liito-oravan esiintymisestä ei tehty havaintoja, mutta havaintoja on 
tehty sekä Kluuvissa että Lukukallion alueella eli aivan lähialueilla. On siis 
todennäköistä, että eläin käyttää alueen lehtipuuvaltaista metsää osana 
elinpiiriään.

Alueelle suunnitellaan tennishallin sijoittamista nykyisen viljelypalsta-
alueen kohdalle sekä asuintalorakentamista alueen reunalle. Rakentami-
nen luonnollisesti pienentää lajien elinympäristöjä ja vaikuttaa näin hei-
kentävästi niiden esiintymiseen. Tällä on merkitystä kaikille lajiryhmille. 
Liito-oravan elinpiirin pinta-alaan rakentaminen vaikuttaa melko paljon, 
koska korvaavaa metsää ei ole lähistöllä. Lepakoiden kannalta tennishal-
lin sijoittaminen suunnitellulle paikalle ei ole kovin merkityksellistä, mut-
ta nykyisen lehdon raivaaminen uudeksi viljelypalsta-alueeksi vaikuttaa 
kielteisesti.

Lähde: Espoon kaupunki / Luontotieto Keiron Oy Seilimäki-Lukupuro 

luontoselvitys 2012 (16.1.2013)

Koko selvitys on luettavissa Mankkaa-seuran verkkosivuilta: www.mankkaa-seura.fi

CAFE MANU AVAA TAAS OVENSA 
MANKKAAN MAKASIINISSA

ADVENTTITAPAHTUMA

YHTEENVETO SEILIMÄKI-LUKUPURON 
LUONTOSELVITYKSEN (2012) JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ JA SUOSITUKSISTA
Alue on pääosin lehtipuuvaltaista ja aluskasvillisuudeltaan rehevää metsää. Metsä on kehittynyt aiemmin maatalouskäytössä olleelle alueelle, 
mikä tekee siitä tavallisesta metsäluonnosta poikkeavan elinympäristön. Kasvillisuuden kannalta suurin ongelma on tällä hetkellä haitallisen 
vieraslajin eli jättipalsamin hyvin runsas esiintyminen alueella. Jättipalsamiesiintymää tulee pyrkiä kaikin keinoin rajoittamaan etenkin purojen 
varsilta. Ensisijaisesti ne tulee kitkeä.

Cafe Manu on tarkoitettu 13-17 –vuotiaille nuorille. Se on avoinna 
lauantai-iltaisin klo 18-23. Syyskausi alkaa 5.10. ja päättyy 21.12. (sul-
jettu 19.10. ja 2.11.).  Tarjolla on paljon erilaista tekemistä. Esim. biljar-
din-, pleikan- ja lautapelien pelailua. 
Tule yksin tai kavereiden kanssa, puuhaa löytyy varmasti! 
Myös on pientä purtavaa.

Mankkaa-seuran perinteinen adventtitapahtuma järjestetään tänä 
vuonna  sunnuntaina 1.12. klo 16-18 Makasiinilla. Mukana mm. jou-
lupukki ja tiernapojat.

UUTISIA & TAPAHTUMIA
•   •   •   •   •

TERVETULOA!

UUDENVUODEN ILOTULITTEET


