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42.  vuosikerta
painos 3500 kpl

1/2008

Leikki on tarkoitettu 0–10–vuotiaille mankkaalaisille. Tulkaa katsomaan koko perhe!
Etsintäpartiot lähtevät 15 minuutin välein.

Tarkkavainuiset löytävät maastoon piilotettuja suklaamunia! Kaikki pienet etsijät palkitaan!

Jos haluat, voit tulla noidaksi pukeutuneena. 
Pieni ämpäri mukaan. Säänmukainen asu. 
Sellaiset sormikkaat, joilla saa hyvän otteen 
pienistä munista.

Puffetin järjestää Mankkaan koulun 8D-luokka. 
Muutoin tilaisuus on maksuton.

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

Löydä muna

Pääsiäishauskaa
perheen pienimmille

Palmusunnuntaina 16.3.2008
klo  12–16 Makasiinin mäellä
Vanhan-Mankkaanpolku 2

heinäsuovasta!

Tilaisuuden
järjestää:

Lämmitys kallistuu jatkuvasti!!
MAANANTAINA 
17.3.2008 klo 18 alkaen

Mankkaan makasiini, 
Vanhan-Mankkaan kuja 2

Illan esiintyjät: 
Pekka Joutsenvirta, Fortum
Juhani Sihvola, Kessele Oy

kevätkokouskevätkokous

Asiat: Sääntömääräiset asiat

Kokousmateriaalia, mm. 
tilinpäätös ja toimintakertomus 
vuodelta 2007 tutustumistanne 
varten seuran kotisivulla 
www.mankkaa-seura.fi 

Kahvitarjoilu.
Kakun tarjoaa

Kevätkokouksen aiheena ”kuinka säästän lämmityskustannuksissa”Kevätkokouksen aiheena ”kuinka säästän lämmityskustannuksissa”

Tule kuuntelemaan ja kyselemään asiasta Mankkaa-seuran kokoukseen 
17.3.2008 klo 18.00.

kertoo Pekka Joutsenvirta Fortumista (asuu Mankkaalla).

MITÄ KANNATTAISI TEHDÄ?? 
MILLOIN SAADAAN VALTION ENERGIA-AVUSTUSTA? 

kertoo Juhani Sihvola 
Kessele Oy:n 
toimitusjohtaja, 
(Kesselen toimipiste 
on Mankkaan ostaria 
vastapäätä). 

Lämpöpumpuista

Kaukolämmöstä ja mahdollisuudesta liittyä siihen

Kuva: motiva.fi 
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Hyvät mankkaalaiset
Mankkaa-seuralla on jälleen uusi joh-
tokunta, jonka uutena puheenjohtaja-
na nyt kiitän Ilari Salomaata menneistä 
ansiokkaista puheenjohtajavuosista. 
Ilari luopuu puheenjohtajuudestaan 
työkiireittensä takia, mutta jatkaa 
iloksemme edelleen seuran johtokun-
nassa. Itse olen asunut Mankkaalla jo 
vuodesta 1974. Olen toiminut Mankkaa-
seuran johtokunnassa viimeiset kuusi 
vuotta ja tänä aikana olen toimittanut 
Mankkaan Uutisia. Nyt luovutan tämän 
mielenkiintoisen tehtävän eteenpäin 
Sirkka Lindroosille, joka tuli seuran 
toimintaan tämän vuoden alussa. 

Onko teillä muilla mankkaalaisilla ollut 
ikävä talvea? Minulla ainakin on. Varsinkin 
niinä viikkoina jolloin pimeys sulki meidät 
tiukkaan syleilyynsä ja vettä tuli taivaan 
täydeltä, eikä hohtavista hangista ollut 
tietoakaan. Tämän vielä kestää, jos ilmiö 

on tilapäinen. Tiedämme kaikki että näin 
ei ole. Kiistatta on osoitettu, että tämä il-
mastonmuutos on meidän ihmisten aiheut-
tama. Paluuta entiseen ei ole ja siksi meillä 
on kiire ryhtyä toimiin nykyisen kehityksen 
pysäyttämiseksi. Asia tuntuu niin suurelta 
ja käsittämättömältä, että helposti vähät-
telee omien toimiensa merkitystä. Minä en 
ainakaan halua uskoa ettei omilla pienillä, 
energiaa, luontoa ja ympäristöä säästävillä 

toimenpiteillä olisi mitään merkitystä. Mi-
nusta on pikkuhiljaa tullut mm. turhien valo-
jen sammuttelija. Nykyisin myös tietokone 
oheislaitteineen tulee sammutettua herä-
tevirtakatkaisijaa myöten. Ruokaostoksille 
yritän myös muistaa ottaa oman kassin mu-
kaan. Usein pientenkin arkitapojen muutok-
set voivat saada aikaan tuntuvia muutoksia 
ekotehokkaampaan suuntaan. 

Mankkaan väestöstä suurin osa asuu pien- 
ja omakotitaloissa. Viime aikoina lehtien 
palstoilla on käyty vilkasta keskustelua jo 
melkoisen suosion saaneista ilmalämpö-
pumpuista. Näiden keskustelujen innoitta-
mana Mankkaa-seura päätti ottaa tulevan 
kevätkokouksen aiheeksi ”kuinka säästän 
lämmityskustannuksissa”. Toivottavasti 
aihe kiinnostaa ja kerää runsaasti kuulijoita 
ja keskustelijoita. Nähdään maaliskuussa 
Mankkaan makasiinilla!

Brita Toivonen

Toivotimme joulun tervetulleeksi ad-
venttisunnuntaina 2. joulukuuta. Odo-
tettu joulutapahtuma veti väkeä pai-
kalle tungokseen asti. Makasiininmäki 
huokui joulun tunnelmaa ja tuoksuja. 
Piparit rouskuivat ja lämmin glögi 
höyrysi. Joululeivonnaiset vaihtoivat 
omistajaa tiuhaan tahtiin. Mankkaan 
Eräsusien paistamat muurinpohjaletut 
menivät makeisiin suihin sitä mukaa, 
kun niitä paistui.

Espoon Latu piti huolen järjestyksestä, ul-
kovaloista, katoksista, ulkokoristelusta ja 
varmisti Joulupukin tulon. Seurakunnan 
iltapäiväkerhot olivat loihtineet jouluisen 
tunnelman askartelemillaan koristeilla. Sei-
mi kuului myös juhlaan.

Tänä vuonna muusikkoina oli Tapiolan 
koulun 8A luokka. Tiernapoikien esitykset 
hiljensivät mankkaalaisyleisön vastaan-
ottamaan joulun sanomaa tervapatojen 
loimutessa hämärtyvässä illassa. Mankkaa-
seuran järjestämä askartelupiste oli suuri 
menestys lasten keskuudessa.

Sirkka Lindroos

Mankkaan joulu alkoi 
Makasiininmäellä 

lumisissa maisemissa
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Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILA-KONDITORIA OY

KauneushoitolaKauneushoitola
Mia FrondeliusMia Frondelius HiushohdeHiushohde

p. 09-455 2012
p. 040-589 6608

SKY-CIDESCO-kosmetologi 
Mia Frondelius

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 )

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

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

Hiustenleikkaus
koko 

perheelle

CARMIINA
 OMPELIMO MANKKAALLA

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

Myös ompelutarvikkeita ja tarrapaikkoja

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

KehoterapiaKehoterapia
Mary HenrikssonMary Henriksson

• Klassinen hieronta
•Sidekudoshieronta
•Niska- ja päähieronta
•LASERHOITO

1/2008  •  3

• kauneudenhoitopalvelut
• lahjakortit 
• tuotemyynti

Parturi-kampaamoParturi-kampaamo

p. 040-725 7197

Palvelemme
maanantaista

perjantaihin klo 8–21,
lauantaisin klo 8–18,

kesäsunnuntaisin 12–21

www.parfaitk.com

P R I M A KI INTEIS TÖT OY LKV [A]

Teemme yksittäisenä toimistona
eniten asuntokauppoja Mankkaalla.
Luota alueesi vankkaan asiantuntijaan.
Meillä asuntosi on yksi tärkeimmistä,
eikä vain yksi monista. 

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

www.primalkv.com

Mankkaan johtava kiinteistönvälittäjä!
P   R   I   M   A

Lääketieteellinen laser on tehokas
kipuun ym. vaivoihin. KOKEILE!

Juhliinne

Oletko jo tutustunut 
Mankkaa-seuran uusittuihin 

nettisivuihin?
www.mankkaa-seura.fi 

* Keskustelufoorumi

* Mankkaan Uutisten arkisto

* Kuvagalleria
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Ylärivissä vasemmalta: Sami Kuitunen (kaavoitus, liikenne ja ympäristö), Heli Immonen (asukas ja kulttuuri), Jouko Räisänen (rahas-
tonhoitaja, kaavoitus liikenne ja ympäristö),  Juhani Vähäaho (varapuheenjohtaja, kaavoitus, liikenne ja ympäristö) .
Alarivissä vasemmalta: Sonja Luukko (sihteeri, asukas ja kulttuuri), Riitta Santasalo (kaavoitus, liikenne ja ympäristö), Brita Toivonen 
(puheenjohtaja, tiedotus), Sirkka Lindroos (tiedotus), Ela Ekblad (varajäsen, asukas ja kulttuuri).

Mankkaa-seuran johtokunta 2008Mankkaa-seuran johtokunta 2008
(suluissa tehtävä ja työryhmä)

Marian Konditoria on toiminut Mank-
kaanportin ostoskeskuksella mank-
kaalaisten iloksi yli viisi vuotta. Yrittä-
jäpariskunta Arja ja Antti Hakkarainen 
tulevat päivittäin kotoaan Nummelasta, 
ja voidaan sanoa, että he tuntevat puo-
li Mankkaata palvellessaan alueemme 
asukkaita kotoisessa  kahvilassaan.

Kahvila tarjoaa asiakkailleen sekä makeaa 
että suolaista purtavaa. Päivärytmin sane-
lee monipuolinen asiakaskunta ja heidän 
tarpeensa. Varhain aamulla kuluu kahvia 
pannuittain ja täytetyt sämpylät tekevät 
kauppansa, kun töihin lähtijät käyvät yhä 
enenevässä määrin nykyään aamiaisella 
kahvilassa. Lounasaikaan salaatit, piirakat 
ja voileivät hupenevat sitä mukaa kun Antti-
kokki ehtii niitä valmistaa. Tuhdit lihapiirak-
ka-annokset ovat varsinkin raskaampaa työ-
tä tekevien mieleen, ja niillä lähtee isompi-
kin nälkä. Iltapäivisin kerääntyy usein äitejä 
lastenvaunujensa kanssa sosiaaliseen ta-
paamiseen ja hengähdystauolle arjen kii-
reistä.  Katutason kahvilaan on helppo tulla 
liikuntaesteisenkin ja yleensä autonkin saa 
oven eteen.

Sesonkileivonnaisia on aina tarjolla, laski-
aispullat ja Runebergin tortut osuivat tänä 
vuonna samalle päivälle. Tilausasiakkaita 
on myös paljon. Erilaisiin perhejuhliin tila-
taan suussasulavia voileipä- ja täytekakku-
ja. Myös lähialueen yritykset tilaavat asia-

kastilaisuuksiinsa täytettyjä sämpylöitä ja 
kahvileipää säännöllisesti.

Kahvilassa voi järjestää myös erilaisia tilai-
suuksia iltaisin sopimuksen mukaan. Talo-
yhtiöiden yhtiökokoukset sujuvat mukavasti 
väljissä tiloissa ja pienen purtavan kanssa. 
Tuote-esittelyt pienelle asiakaskunnalle 

(20-30 henkeä) vauhdittavat aina myyn-
tiä. Mikäli kotona on hieman ahdasta, niin 
merkkipäivät voi kätevästi järjestää kahvi-
lassa leppoisassa tunnelmassa.

Tervetuloa mankkaalaisten omaan kohtaa-
mispaikkaan!

Riitta Santasalo
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