
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat:
•	 vahvistetaan	 vuoden	 2017	 toimintasuunnitelma	 ja	 talousarvio	
sekä	jäsen-	ja	kannatusmaksujen	suuruus

•	 valitaan	johtokunnan	puheenjohtaja	vuodelle	2017
•	 valitaan	johtokunnan	varsinaiset	ja	varajäsenet	erovuoroisten	tilalle
•	 valitaan	toiminnantarkastaja	ja	varatoiminnantarkastaja KAHVITARJOILU - TERVETULOA!

Markku	Melkko	ja	Raimo	Keskinen	kertovat	Mankkaan	historiasta	sa-
noin	ja	kuviin.	Nyt	on	siis	pitkään	Mankkaalla	asuneilla	uusi	tilaisuus	
tulla	muistelemaan	Mankkaan	vanhoja	aikoja.	Ja	yhtä	hyvä	tilaisuus	
uusille	 mankkaalaisille	 tulla	 kuuntelemaan	 ja	 katsomaan	 millaista	
täällä	oli	aikaisemmin.

50-vuotiasta Mankkaa-Seuraa juhlittiin 28.8.2016

Mankkaan historiaa käsittelevä esitelmä uusitaan!

Etkö mahtunut mukaan kuulemaan 50-vuotisjuhlissa pidet-
tyä esitelmää tai jäikö esitelmä muuten vain väliin? Ei hätää, 
koska tämä esitelmä uusitaan syyskokouksen jälkeen. 

Mankkaa-Seuran 50-vuotisjuhlat keräsivät asukaspuistoon ja Makasiinin mäelle suuren joukon 

mankkaalaisia ja myös muita ihmisiä. Tarkka osanottajamäärä ei ole tiedossa, mutta arviot liikkuvat 

250 - 300 henkilössä. Sääkin suosi meitä - kyseessä oli mitä parhain elokuun päivä.

Kaupungin	tervehdyksen	juhliin	toi	tekni-
sen	 toimen	 johtaja	Olli Isotalo,	 entinen	
mankkaalainen	 itsekin.	 Lisäksi	 paikalla	

olivat	 valtuuston	 puheenjohtaja	Maria Guze-
nina	 ja	valtuustoryhmänsä	puheenjohtaja Pia 
Kauma.	Paikalle	oli	kutsuttu	kaikki	elossa	ole-
vat	 entiset	 Mankkaa-seuran	 puheenjohtajat,		
joiden	osoite	oli	tiedossa.	Ymmärrettävästi	pai-
kalle	tulleet	olivat	sieltä	uudemmasta	päästä,	ja	
niinpä	mukana	olivat	Kati Pohjanmaa,	Hannu 
Santasalo,	Brita Toivonen,	Juhani Vähäaho	ja	
Reijo Stedt	sekä	tietysti	nykyinen	puheenjoh-
taja	Jukka Peltola.

Markku Melkon	ja	Raimo Keskisen	pitämä	
Mankkaan	 historiaa	 käsitellyt	 esitelmä	 osoit-
tautui	niin	suosituksi,	etteivät	kaikki	halukkaat	

mahtuneet	mukaan.	Niinpä	 esitelmä	uusitaan	
syyskokouksen	jälkeen	tiistaina	18.10.2016.
Pienet	juhlavieraat	saivat	puolestaan	nauttia	

vossikkakuski	Lauri Komulaisen	kahden	hevo-
sen	voimin	järjestämistä	ajeluista	pitkin	ympä-
ristön	 kävelyteitä	 sekä	 Tapiolan	 voimistelijoi-
den	vetämistä	jumpista,	joissa	apuna	käytettiin	
suurta	 liinaa/varjoa,	 ja	 sen	 ylös	 saamiseksi	
tarvittiin	selvästi	yhteistyötä.	Juhlayleisöä	viih-
dytti	 pihalla	 harmonikkataiteilija	 Anna-Liisa 
Väkeväinen	 ja	 sisällä	Makasiinissa	 nuori	 jazz-
duo	 Jacintha	 ja	 Arto	 sekä	 musiikkikoulu	 Or-
binskin	oppilaat.	Makasiinissa	oli	myös	herkul-
linen	 puffetti,	 jonka	 järjestämisestä	 vastasivat	
Mankkaanpuron	koulun	4K-luokan	oppilaiden	
vanhemmat.	Luokka	sai	näin	varoja	tulevaa	lei-

rikouluaan	varten.	 Ja	kuten	niin	monta	kertaa	
aikaisemminkin	seuran	tilaisuuksissa	partiolip-
pukunta	Mankkaan	eräsudet	paistoivat	 lettuja	
Makasiinin	edessä.	
Lisäksi	 paikalla	 oli	 mankkaalaisia	 yrityksiä	

kertomassa	 omasta	 toiminnastaan;	 toivotta-
vasti	uusia	asiakkaita	löytyi.
Kiitos	kaikille	mukana	olleille	onnistuneesta	

juhlasta!	Mankkaa-seura	on	valmis	seuraavalle	
50-vuotistaipaleelleen	mankkaalaisten	hyväksi.

Tässä	 lehdessä	 on	muutama	 juhlista	 otettu	
valokuva,	yksi	tämän	jutun	alussa	ja	lisää	taka-
sivulla.	 Enemmän	 kuvia	 on	 nähtävänä	 Mank-
kaa-seuran	nettisivuilla	ja	Facebook-sivulla.

Teksti: Ritva Pesonen

Kuvat: Juhani Vähäaho

Mankkaa-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous 
järjestetään tiistaina 18.10.2016 klo 19.00 Mankkaan 
väentuvalla, Vanhan-Mankkaan kuja 2 A.
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Puheenjohtajan palsta

Nygrannaksen kaava etenee
asukkaiden vastustuksesta huolimatta

Lisää Mankkaa-Seuran toiminnasta ja ajankohtaiset uutiset löydät myös verkosta: www.mankkaa-seura.fi

Kuten	useimmat	muistavat,	käynnisti	Espoon	kaupunki	ns.	
Nygrannaksen	 alueen	 asemakaavoituksen	 viime	 vuoden	
elokuussa.	 Alue	 sijaitsee	 Kehä	 II:n	 itäpuolella,	 Suurpeltoa	

vastapäätä,	rajoittuen	nykyisiin	Taavinkylän,	Juhanilan	ja	Kokin-
kyläntien	 länsiosan	 pientaloalueisiin.	 Kaupunkisuunnittelulau-
takunnan	tuolloin	hyväksymien	kaavaohjeiden	mukaan	alueelle	
tulisi	pyöreät	200	tuhatta	kerrosneliömetriä	asuinrakennusoike-
utta	5	000	asukasta	varten.	Asuinrakennukset	olisivat	massiivisia,	
lähes	poikkeuksetta	5-8-kerroksisia.	
Arviolta	yli	tuhatta	asukasta	edustavat	taloyhtiöt	 ja	omakoti-

talot	reagoivat	kaavaohjeisiin	 jo	syyskuussa	2015,	kun	oli	mah-
dollista	 antaa	 niistä	 mielipiteitä.	 Asukkaiden	 palaute	 oli	 yksi-
selitteinen,	 paria	 poikkeusta	 lukuun	 ottamatta.	 Liian	 korkeista	
kerrostaloista	on	 luovuttava.	Lähimaisemat	rikkoutuvat	pahasti	
ja	viheralueet	supistuvat	liikaa.
Yhdistyksen	 johtokunta	 on	 seurannut	 tiiviisti	 asemakaavan	

valmistelua	 ja	 tavannut	 projektiryhmän	 jo	 usean	 kerran.	 Tou-
kokuussa	 2016	Mankkaa-seura	 esitti	 projektiryhmälle	muutok-
sia	 kaavan	pääperiaatteisiin;	 asukaslukutavoite	 alennettaisiin	 3	
500:een	 ja	 alueelle	 rakennettaisiin	 ennen	 kaikkea	pientaloja	 ja	
pienkerrostaloja.	 Sen	 paremmin	 asukaspalaute	 kuin	 yhdistyk-
sen	esitys	ei	ole	vielä	saanut	ansaitsemaansa	huomiota.	Kaavan	
valmistelu	 etenee	 lautakunnan	 alun	 perin	 antamien	 ohjeiden	
m u - kaisesti.	 Mankkaa-seura	 ottaa	 seuraavaksi	

yhteyttä	keskeisiin	valtuustoryhmiin	ja	nii-
den	edustajiin	kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa	 ja	esittää,	että	 lautakunta	
jo	nyt	muuttaisi	kaavaohjeita.	Lauta-
kuntakäsittelyn	 jälkeen	 kaavaan	 on	
erittäin	 vaikeata	 saada	 merkittäviä	
muutoksia.	
Yhdistys	perustelee	muutosesitys-

tä	 ensinnäkin	 sillä,	 että	 kaavaohjeet	
ovat	 ristiriidassa	voimassaolevan	yleis-

kaavan	 kanssa.	 Kaavamerkintä	
A2	 sallii	 tiiviin	 ja	 matalan	
asuntorakentamisen.	 Ne	
meistä,	jotka	ovat	viime	vuo-

sina	yleiskaavaan	luottaen	ostaneet	tai	rakennuttaneet	asuntoja	
kaava-alueen	 lähellä,	 kokevat	 oikeutetusti	 tulleensa	 petetyiksi.	
Toiseksi	 uusien	 asukkaiden	 kannalta	 bussiyhteydet	metroon	 ja	
junaan	löytyvät	liian	kaukaa	Suurpellon	keskustasta	tai	Kruunun-
tieltä.	 Kun	 toisaalta	 asukasautopaikoitus	 keskitettäisiin	 etäälle	

usean	 sadan	auton	pysäköintihalleihin,	 niin	 varsinkin	 kiireisten	
lapsiperheitten	 tai	 ikäihmisten	kannalta	arjen	asiointiliikenteen	
sujuvuus	jää	liian	huonoksi.	Nygrannaksen	vetovoima	asuinalu-
eena	jääkin	heikoksi.

Hyvät mankkaalaiset!
Tarvitsemme	 tukeanne.	 Liittykää	 jäseneksemme!	 Se	 on	 yksin-
kertaista	 verkkosivuillamme.	 Mankkaa-seuraa	 kuunnellaan	 sitä	
herkemmällä	korvalla,	mitä	enemmän	on	 jäseniä.	Kasvavilla	 jä-
senmaksutuloilla	 voimme	 tehostaa	 edunvalvontaamme,	 kun	
voimme	hankkia	mm.	asiantuntijalausuntoja.	Yleiskaavan	juridi-
nen	sitovuus	Nygrannaksessa	on	yksi	tällainen	aihe.
Tulkaa	myös	vaikuttamaan	yhdistyksen	syyskokoukseen	18.10	

klo	19.00	Väentupaan!	Olisi	tuiki	tärkeää,	että	johtokuntaan	tulisi	
uusia	 jäseniä	 varsinkin	 Nygrannaksen	 kaava-alueen	 naapurus-
tosta.	Paikallistuntemus	lisäisi	kykyämme	tehdä	kaavoittajille	hy-
viä	parannusesityksiä	jatkossa.	Ensi	vuonna	taistellaan	kuitenkin	
vasta	päälinjoista.

Hyvää	syksyä!

Jukka Peltola
Mankkaa-seura	ry.
puheenjohtaja	

Mankkaa-Seuran perinteinen adventtita-

pahtuma järjestetään tänä vuonna sunnun-

taina 27.11. Tarkempaa tietoa tilaisuudesta 

myöhemmin seuran verkkosivuilla, Face-

bookissa ja erillisessä mainoksessa.

perinteinen
ADVENTTI-

TAPAHTUMA
27.11.

       Yhdistys perustelee muutosesitystä ensinnäkin 

sillä, että kaavaohjeet ovat ristiriidassa voimas-

saolevan yleiskaavan kanssa. Kaavamerkinta A2 

sallii tiiviin ja matalan asuntorakentamisen.

”

Uusimmat uutiset ja lisätietoa 
Mankkaa-Seuran tapahtumista:

Mankkaa-Seuran facebook-sivuja seuraa-

malla saat ajankohtaista tietoa alueen ta-

pahtumista ja seuran toiminnasta.

facebook.com/Mankkaa-Seura



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

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

PAAVO MÄKELIN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 303 5901

KARI RANDÉN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 531 231

SOILE GOODALL
Kiinteistöedustaja

040 533 5533

Mankkaa-Seuran	 50-vuo-
tisjuhlien	 tervetuliaisanat	
menossa.	Henkilöt	vasem-
malta	Maria	Guzenina,	Kati	
Pohjanmaa,	 Hannu	 San-
tasalo,	 Jukka	 Peltola,	 Olli	
Isotalo,	Reijo	Stedt	ja	Brita	
Toivonen.

Oikaisu:

Toisin	 kuin	edellisessä	 leh-
dessämme	 katujen	 nimis-
töä	 käsittelevässä	 jutussa	
mainittiin,	 myös	 nykyisen	
Kiiltokalliontien	 nimi	 on	
aikojen	kuluessa	vaihtunut.	
Mankkaan	 puoleinen	 pää	
oli	 aikaisemmin	 Kuusitie	
ja	 Tapiolan	 puoleinen	 pää	
Koivutie.



Tapiolan Voimistelijoiden jumppahetki käynnissä Mankkaa-Seuran 
50-vuotisjuhlissa.

Mankkaa-seuran johtokunnan jäsenet Hannu Kyrölä, Rowena Routh-
Kärki, Irene Hyyppä ja Eriika Arcisz pukeutuivat juhliin vanhoihin Espoon 
kaupunginmuseosta lainattuihin asuihin

Mankkaan Uutisia,	49.	vuosikerta			JULKAISIJA:	Mankkaa-seura	ry	
ULKOASU:	Topteam	IT	Oy			•			PAINO:	Karprint	3/2016			•			PAINOS:	3	500	kpl			•			www.mankkaa-seura.fi

Mankkaan miehet
Tämä juttu ei kerro niin sanotuista normaaleista mankkaalaismiehistä, vaan Mankkaan entisen kaatopai-

kan (nykyisen golfkentän) reunamilla asuneesta alkoholistien yhteisöstä, joka tunnettiin yleisesti nimellä 

”Mankkaan miehet”. Asui siellä tosin muutama nainenkin.

Mankkaan	 kaatopaikka	 oli	 käytössä	
vuosina	1957	-	1986.	Kaatopaikkaa	
reunustaville	alueille,	ainakin	etelä-

reunan	metsikköön,	muodostui	hökkelikyliä,	
joiden	 asukkaat	 hakivat	 tästä	 ”Mankkaan	
valinnasta”	ruokaa	vaatteita	ja	muita	tavaroi-
ta.	Taisipa	joku	tehdä	löytämillään	tavaroilla	
kauppaakin.	 Useimmat	 asukkaista	 olivat	
aikanaan	 tulleet	 muualta	 Suomesta	 etelän	
työmaille,	mutta	ajautuneet	töiden	loputtua	

alkoholismin	tielle.	He	elivät	sosiaaliavustus-
ten,	 eläkkeiden	 ja	 edellä	 mainitun	 espoo-
laisilta	 saadun	”ruoka-avun”	 turvin,	 ja	harva	
ehti	nähdä	50-vuotispäiväänsä.	Vain	pari	sel-
visi	takaisin	elämään	muualle.	Tosin	alueelta	
ei	välttämättä	edes	haluttu	lähteä.
Kylät	 muodostivat	 tiiviin	 yhteisön	 ”lakei-

neen”	kaikkineen.	Pontikkaa	keitettiin	laajas-
sa	 mittakaavassa.	 1980-luvun	 alkupuolella	
kylissä	oli	talviaikaan	noin	100	asukasta,	ke-

sällä	enemmän.
Alueella	 oli	 kaatopaikan	 sulkemisen	 jäl-

keen	 Espoon	 diakoniasäätiön	 hallinnoimaa	
parakkimajoitusta	vuoteen	1991,	minkä	 jäl-
keen	useimmat	jäljellä	olleet	asukkaat	siirtyi-
vät	Olarinluoman	asuntolaan.	

Mankkaan	 ensimmäinen	 kauppa	
avattiin	 kesällä	 1943	 Koivumank-
kaalle	 yksityisasuntoon	 vuokra-

tiloihin.	 Kyseessä	 oli	 osuusliike	 Elannon	
myymälä,	 joka	 toimi	sittemmin	parakissa	 ja	
vuodesta	 1958	 alkaen	 omassa	 myymälära-
kennuksessaan.	Kyseinen	rakennus	on	edel-
leen	Visamäen	bussipysäkin	vieressä.	Toinen	
osuuskauppa	 HOK	 avattiin	 vuonna	 1948	
nykyisen	 Mankkaan	 Suksihuollon	 tiloihin.	
Nämä	molemmat	kaupat	 lopettivat	 toimin-
tansa	1990-luvun	alussa.	Lisäksi	Mankkaalla	
toimi	 1940-luvulta	 alkaen	 kolme	 yksityis-
kauppaa,	 joista	 viimeinen	 lopetti	 1970-lu-

vun	puolivälissä.
Mankkaanportin	 liikekeskuksen	 valmis-

tuttua	 entisen	 bussivarikon	 paikalle	 1990	
siihen	 avattiin	 K-Supermarket	 Makasiini,	
joka	toimi	vain	kolmisen	vuotta.	Sen	jälkeen	
tilassa	 toimi	Mustapörssi,	 ja	se	ehti	olla	pit-
kään	 tyhjillään	 ennen	 kuin	 Lidlin	myymälä	
avattiin	syksyllä	2002.
Supervexi	 avattiin	 Sinimäkeen	Philipsin	 ra-

diotehtaan	entisiin	tiloihin	maaliskuussa	1993.	
Kauppiaan	 vaihduttua	 vuoden	 2003	 alussa	
nimi	vaihtui	K-Supermarket	Mankkaaksi.
Alepa	avattiin	varta	vasten	 rakennettuun	

rakennukseen	1990-luvun	alussa.	

Mankkaan kaupat

MANKKAA-SEURAN
PUHEENJOHTAJAT

1966 - 2016
1966	-	1967
1968	-	1973
1974	-	1978
1979	-	1981
1982	-	1990
1991	-	1992
1993	-	1996
1997	-	1998	
1999	-	2002	
2002	-	2003	
2004	-	2005
2006	-	2007	
2008
2009	-	2010
2011	-	2014	
2015	-

Aarne Kupiainen 
Pentti Mikkola 
Jurkka Kukkonen 
Tapani Hovi  
Mauri Kauppila  
Ritva Jokinen  
Pauliina Lunna  
Jarmo Heinonen  
Kati Pohjanmaa  
Hannu Santasalo 
Jouko Räisänen  
Ilari Salomaa  
Brita Toivonen  
Juhani Vähäaho  
Reijo O Stedt  
Jukka Peltola


