
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•	 esitetään	 tilinpäätös,	 toimintakertomus	 ja	 toiminnantarkastus-

kertomus	vuodelta	2016.
•	 päätetään	 tilinpäätöksen	 ja	 toimintakertomuksen	 vahvistami-

sesta	 sekä	 vastuuvapauden	 myöntämisestä	 johtokunnalle	 ja	
muille	tilivelvollisille.

HUOMAA PAIKKA: Mankkaansuo 8, Mankkaan koulun ruokasali

KOKOUSKUTSU

perinteinen
PÄÄSIÄIS-

TAPAHTUMA
9.4.

TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMALLA!

”etsi muna heinäsuovasta”
Palmusunnuntaina 9.4.2017 klo 12 - 14 Makasiinin mäellä,
Vanhan-Mankkaankuja 2 (Alepan takana)

Tilaisuus	on	tarkoitettu	0-10	-vuotiaille	mankkaalaislapsille.	Tarkkavainuiset	 löytävät	hei-
näpaaleihin	piilotettuja	suklaamunia.	Etsintäpartiot	lähtevät	noin	15	minuutin	välein.	Alu-
eella	 liikkuu	noitia,	 ja	myös	 lapset	voivat	niin	halutessaan	 tulla	noidaksi	pukeutuneena.	
Muuten	säänmukainen	vaatetus.	Jaamme	pienet	ämpärit	munien	poimintaan,	mutta	mu-
kaan	kannattaa	ottaa	oma	astia	tai	pussi	munien	kotiin	viemistä	varten	sekä	hansikkaat,	
joilla	saa	hyvän	otteen	munista.	Tilaisuudessa	on	puffetti	sekä	partiolippukunta	Mankkaan	
Eräsusien	paistamia	lettuja,	muuten	se	on	maksuton.

Nyt	 on	 vielä	 aikaa	 vaikuttaa!	 Tule	 siis	 Mankkaa-seuran	 järjestä-
mään	TIEDOTUSTILAISUUTEEN	Mankkaan	 koulun	 ruokasaliin	 tiis-
taina	21.3.2017	klo	19.00,	eli	välittömästi	kevätkokouksen	jälkeen	
kuulemaan	 ja	 keskustelemaan	 kaavasta.	 Projektinjohtaja	 Pekka 
Vikkula	 ja	 arkkitehti	Christian Ollus	 esittelevät	uusimmat	 suun-
nitelmat,	ja	Mankkaa-seura	kertoo	oman	kantansa,	jonka	mukaan	
koko	hanketta	ei	pyritä	suoraan	torppaamaan	vaan	jossa	pyritään	
vaikuttamaan	 sen	 toteuttamiseen	 pienempänä,	 järkevämpänä	 ja	
realistisempana,	eli	mankkaalaisten	kannalta	parempana.

TERVETULOA MOLEMPIIN TILAISUUKSIIN KESKUSTELEMAAN JA VAIKUTTAMAAN!

Mankkaa-Seura ry:n sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS pidetään tiistaina 21.3.2017 
klo 18.00 Mankkaan koulun ruokasalissa.

TIEDOTUSTILAISUUS NYGRANNAKSEN KAAVASTA

 Jos Nygrannaksen kaava toteutuu suunnitelmien mukaan, on tulevaisuutemme on tämä.
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Piirros tyypillisestä jalkamyllystä ja sen jauhatus-
koneistosta.

Mankkaan vanha mylly sijaitsi suunnilleen 
kuvan esittämässä paikassa Mankkaanpuron 
koulun vieressä. Kuva: Mauritz Hellström

Puheenjohtajan palsta

50 vuotta toimintaa mankkaalaisten iloksi

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

Mankkaa-seura	 täytti	 viime	 vuonna	 50	 vuotta,	 mitä	 juh-
littiin	 elokuussa.	 Mutta	 arkeen	 palattiin	 jo	 yhdistyksen	
syyskokouksessa,	 joka	 pidettiin	 18.10.2016	 Mankkaan	

väentuvalla.	 Kokous	 oli	 vaalikokous.	 Allekirjoittanut	 valittiin	 yh-
distyksen	puheenjohtajaksi,	 kun	Jukka Peltola	 ilmoitti	 olevansa	
henkilökohtaisista	syistä	estynyt	jatkamaan	puheenjohtajana.	Hän	
jatkaa	 kuitenkin	 johtokunnassa	 kaavoitus-	 ja	 liikennetyöryhmän	
jäsenenä.	 Johtokunnasta	erosivat	Riitta Koskinen	 ja	Tapani Le-
hikoinen.	Heidän	tilalleen	valittiin	monien	mankkaalaisten	hyvin	
tuntemat	 Raimo Keskinen ja	 Tarja Nuurtila.	 Kiitän	 eronneita	
heidän	panoksestaan	yhdistyksen	hyväksi	 ja	olen	 iloinen	voides-
sani	 toivottaa	 uudet	 johtokunnan	 jäsenet	 mukaan	 kehittämään	
toimintaamme!	

Uusi	johtokunta	järjestäytyi	17.1.2017,	missä	valittiin	tarvittavat	
muut	 toimihenkilöt	 ja	 työryhmien	 jäsenet.	 Järjestäytymisen	 lop-
putuloksen	näet	toisaalta	tästä	lehdestä

Mankkaa-seura	tunnetaan	laajalti	varsinkin	lapsille	suunnatuis-
ta	 pääsiäisen	 ja	 joulun	 alustapahtumista,	 joihin	 on	 osallistunut	

vuodesta	 toiseen	satoja	 tyttöjä	 ja	poikia	saattaji-
neen.	 Hyvä	 yleisöpalaute	 rohkaisee	 pitämään	
perinteistä	kiinni	 ja	kehittämään	tapahtumia	
yhä	 kiinnostavammiksi.	 Myös	 Mankkaan	
Uutiset	 ilmestyy	 tänäkin	 vuonna	 3	 kertaa	 ja	
johtokunta	 jakaa	 sen	 talkoilla	 kaikkiin	mank-

kaalaisten	postilaatikoihin.
Meidän	 suurin	 huolenaiheemme	 on	 edel-

leenkin	Nygrannaksen	massiivinen	kerros-
talokaavahanke	 5	 000	 asukkaalle	 ahtaille	

alueille	aivan	Mankkaan	pientalokaupunginosan	viereen,	Kehä	II:n	
itäpuolelle.	 Kymmenien	 taloyhtiöiden,	 omakotiasujien	 ja	 Mank-
kaa-seuran	jo	yli	vuosi	sitten	esittämät	hyvin	perustellut	vastalau-
seet	 ja	 muutosehdotukset	 eivät	 viimeisten	 tietojen	mukaan	 ole	
vaikuttaneet	 juurikaan	asemakaavan	valmisteluun.	Tämän	vuoksi	
yhdistys	järjestää	asukastilaisuuden,	missä	hankkeen	vetäjät,	pro-
jektinjohtaja	Pekka	Vikkula	ja	arkkitehti	Christian	Ollus,	esittelevät	
viimesimmät	kaavaluonnokset.	Tilaisuus	pidetään	Mankkaan	kou-
lulla	21.3.2017	klo	19.	(tarkemmat	tiedot	toisaalla	tässä	lehdessä).	
Nyt,	hyvät	mankkaalaiset,	on	jälleen	vaikuttamisen	paikka!	Tulkaa	
joukolla	kysymään	ja	esittämään	mielipiteenne!	Esimerkiksi,	miksi	
Laajalahdesta	 Mankkaalle	 ulottuva	 vetovoimainen	 pientalovoit-
toinen	 asuinalue	 katkaistaan	 järeillä	 8-kerroksilla	 asuintaloilla?	
Onko	satoja	uusia	lapsia	varten	varauduttu	rakentamaan	riittävästi	
päiväkoteja	jne.	jne.?		Yhdistyksen	johtokunta	kertoo	tilaisuudessa	
myös	oman	kannanottonsa.

Ennen	asukastilaisuutta	pidetään	 jo	klo	18	alkaen	yhdistyksen	
kevätkokous,	 missä	 käsitellään	 viime	 vuoden	 toimintakertomus	
ja	tilinpäätös.	Toimintakertomukseen	voit	 tutustua	 jo	ennakkoon	
verkkosivuillamme	 osoitteessa	 www.mankkaa-seura.fi.	 Tule	 mu-
kaan	 vaikuttamaan	myös	 yhdistyksemme	 toimintaan!	 Jos	 et	 ole	
vielä	jäsen,	ota	10	euron	jäsenmaksu	mukaan	ja	liity	kätevästi	ko-
kouksen	yhteydessä.	Toki	voit	maksaa	 sen	myös	 tilillemme	myö-
hemmin.

	 	 Tapaamisiin!
  Irene Hyyppä
	 	 Mankkaa-seura	ry.
	 	 puheenjohtaja	

Mankkaan	kylä	muodostui	1700-luvulla	
kahdesta	ratsutilasta,	joiden	toimeen-
tulo	 perustui	 suureksi	 osaksi	 viljan	

viljelyyn.	Peltomaata	taloilla	oli	vuosisadan	lo-
pulla	yhteensä	noin	60	tynnyrinalaa	eli	runsaat	
30	hehtaaria.

Pääviljalajikkeet	 olivat	 ruis	 ja	 ohra,	 sekä	 vä-
häisemmässä	määrin	kaura	sekä	 tuolloin	vielä	
harvinainen	vehnä.	Viljan	jauhattamista	varten	
Mankkaanpuroon	oli	rakennettu	talojen	yhtei-
nen	 vaatimaton	 vesimylly.	 Ensimmäinen	mai-
ninta	 myllystä	 on	 maanmittari	 Fredrik	 Johan	
Fonseenin	 vuonna	 1750	 laatimassa	 Espoon	
pitäjän	kartassa.		”Sqvaltqvarn	går	endast		höst	
och		våhr.”	Eli	kysymyksessä	oli	jalkamylly,	joka	
oli	toiminnassa	ainoastaan	kevät-	ja	syystulvien	
aikana.	 Mylly	 sijaitsi	 Mankkaanpuron	 koulun	
vieressä,	 paikassa	 missä	 puro	 on	 nyttemmin	
putkitettu.	Mankkaanpuroa	 kutsuttiin	 tuolloin	
nimellä	 Qvarnbäck	 (Myllypuro)	 ja	 myllyn	 ala-
puolella	olevaa	peltoa	Qvarnåkeriksi	(Myllypel-
to).	

Mylly	oli	pieni	yksikerroksinen	hirsirakennus.	
Jauhatusmekanismi	 oli	 yksinkertainen:	 Pysty-
suoraan	tuetun	akselin	alapäähän	oli	kiinnitet-
ty	vaakasuorassa	olevat	siivet	eli	härkinlaudat.	
Niitä	pyöritti	syöksyrännin	kautta	ohjattu	vesi.	
Jauhinkivinä	oli	yksi	kivipari,	 jonka	ylempi	kivi	
oli	kiinnitetty	pystyakseliin	eli	siipitukkiin.	Jyvät	
kaadettiin	 kivien	 yläpuolella	 olevaan	 kartio-
maiseen	tuuttiin.	Sieltä	ne	valuivat	yläkiven	rei-
än	 läpi	kivien	väliin.	 	Myllyn	pystyakseli	 lepäsi	
vipuna	toimivan	tukin	varassa.	Sitä	nostamalla	
ja	 laskemalla	 voitiin	 säädellä	myllynkivien	 vä-
lystä	ja	edelleen	jauhojen	karkeutta.

Koska	 Mankkaanpuron	 vesimäärä	 riitti	 jau-
hatuksiin	vain	muutamina	kevät-	ja	syysviikkoi-
na,	käytettiin	myllyä	mahdollisimman	tarkasti.		
Mankkaan	pieni	 jalkamylly	toimi	aina	1800-lu-
vun	puoliväliin	saakka,	kunnes	sen	vaatimaton	
suorituskyky	ei	enää	riittänyt	Mankkaan	karta-
noiden	huomattavasti	kasvaneiden	viljamääri-
en	jauhatukseen.

Teksti: Markku Melkko

Mankkaan vanha mylly



Kiinteistön yleishuolto • Liputukset • Tekninen kunnossa 
pito • Sähkötyöt • Ulkoaluehuolto • Nurmikon leikkuu 
ja hoito • Lumityöt • Harjakone ja imulakaisutyöt   
• Pensaiden leikkuu  • Kaivuutyöt • Pihaaidat • Nurmikot 
• Kivetykset • Puunkaadot • Rappusiivoukset • Perus
siivoukset • Vaihtolavat • Maaainekset • Lumen ajot  
• Kattohuollot • Kattokourujen puhdistukset • Kotien 
 remontit, maalaukset ja pienhuollot • Pientalojen piha 
ja lumityöt

Kruununtie 2 
02180 Espoo 
Y-tunnus: 2169508-3 

www.rasanenoy.fi

MITEN VOISIMME PALVELLA? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! 

Puh. 0400 445 884 • posti@rasanenoy.fi

Käytämme kotimaisia, korkealaatuisia ja hajusteettomia tuotteita sekä luonnonkosmetiikkaa, 
jotta voimme vastata kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin - trendikkäästi ja turvallisesti!

- parturikampaamopalvelut
- kauneushoitolapalvelut

www.parturikampaamojaspis.fi
Mankkaantie 2-4 , katutaso

Parturi-Kampaamo
Kauneushoitola

puh. 09 412 9421
puh. 044 293 5166

Ajanvaraus myös netissä, joko kotisivuiltamme tai osoitteessa:

https://jaspis.avoinna24.fi/reservations

Päivitä hiuksesi kevääseen!

Like us in facebook

Terveisin: Virpi & tytöt
Mankkaantie 2-4  |  050 566 5065

Meiltä kaikki R-kioskin palvelut ja kylän paras kahvi!

Nyt uutuutena:

Hodari goes
Koskenlaskija

TERVETULOA MANKKAAN R-KIOSKILLE!

Mankkaan myymälä:
Sinikalliontie 1, 02630 Espoo  •  puh 040 351 9179

mankkaankahvila@gmail.com  |  www.facebbok.com/sumppikuppi

Meiltä leipomo- ja konditoriatuotteet 93 vuoden 
kokemuksella. Tilaa tuoreet pullat ja sämpylät, 
täytekakut, suolaiset piirakat ym. ikimuistoisiin kodin 
juhliin, yritysten tilaisuuksiin ja ylioppilasjuhliin.

Buffet-lounas ja keitto
Salaattibaari

ma - pe
ma - peKONDITORIA MANKKAAN MARIA

Kesällä 2016 avattu kaikille 

avoin Ravintola Vista

  Lounas & Treffipaikka

  Perhejuhlat

  Sesonkijuhlat ja Teemabuffetit 

  Yritystapahtumat

  Catering

Ravintola Vista

Tapiola Golf, Turveradantie 17, Espoo
Varaukset ja tiedustelut: vista@tagi.fi

 010 323 7660

Tarkemmat tapahtumat, aukiolo-ajat ja yksityistilaisuudet
www.ravintolavista.fi

facebook.com/ravintolavista

MANKKAA-SEURA RY:N JOHTOKUNTA 2017

Irene Hyyppä	-	yhdistyksen	puheenjohtaja
Riitta Santasalo	-	varapuheenjohtaja,	kaavoitus	ja
liikenne	(jäsen)
Hannu Kyrölä	-	johtokunnan	sihteeri
Ritva Pesonen	-	rahastonhoitaja,
Mankkaan	Uutisten	päätoimittaja,	tiedotus	(pj.)
Eriika Arzicz	-	asukas	ja	kulttuuri	(pj.)
Juhani Vähäaho	-	kaavoitus	ja	liikenne	(pj.)
Raimo Keskinen	-	tiedotus	(jäsen)
Raija Lumme	-	asukas	ja	kulttuuri	(jäsen)
Markku Melkko	-	tiedotus	(jäsen)
Tarja Nuurtila	-	asukas	ja	kulttuuri	(jäsen)
Jukka Peltola	-	kaavoitus	ja	liikenne	(jäsen)
Rowena Routh-Kärki	-	tiedotus	(jäsen),
asukas	ja	kulttuuri	(jäsen)

Mankkaa-Seuran facebook-sivuja seuraamalla saat ajan-

kohtaista tietoa alueen tapahtumista ja seuran toiminnasta.

 www.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

Mankkaan Uutisia,	50.	vuosikerta			JULKAISIJA:	Mankkaa-seura	ry	
ULKOASU:	Topteam	IT	Oy			•			PAINO:	Karprint	1/2017			•			PAINOS:	3	500	kpl			•			www.mankkaa-seura.fi

uusi
ja vähän
erilainen ravintola

Vistan	 tavoitteena	on	olla	vähän	erilainen	 ravintola.	Toimintamal-
lia	kehitetään	 ja	 tarkennetaan	vielä.	 Linjaa	 ja	konseptia	pyritään	
kehittämään	ensisijaisesti	 asiakkaiden	 tarpeiden	mukaan.	Tähän	

asti	painopiste	on	ollut	pääasiallisesti	aamiaisissa,	lounaissa	sekä	yksityis-
tilaisuuksissa,	kuten	esimerkiksi	syntymäpäivät,	häät	 ja	yritysten	tapah-
tumat	 sekä	erilaiset	 koulutustilaisuudet.	 Ravintolassa	 voi	poiketa	myös	
vain	kahvilla	tai	viinilasillisella.	Varsinainen	fine	dining	-ravintola	Vista	ei	
edes	pyri	olemaan,	tosin	tilauksesta	tämäkin	onnistuu.	Vistasta	voi	tilata	
pitopalvelun	myös	 ravintolan	ulkopuolella	pidettäviin	 tilaisuuksiin.	Toi-
saalta	ravintolassa	järjestettäviin	tilaisuuksiin	voi	tuoda	niin	halutessaan	
mukanaan	esimerkiksi	omat	kukat,	muut	koristeet	ja	pöytäliinat,	samoin	
kuin	omat	esiintyjät.	Henkilökunta	auttaa	sekä	ravintolassa	kuin	sen	ul-
kopuolella	järjestettävien	tilaisuuksien	suunnittelussa.	Hyvää	palautetta	
ovat	saaneet	myös	Vistan	eri	teemojen	ympärille	rakennettavat	brunssit,	
joskin	niihin	mahtuu	ja	kaivataan	lisää	asiakkaita.

Ravintolan	sesonkiaikaa	on	kesäisen	golfkauden	lisäksi	myös	talviaika.	
Pelkät	 golffarit	 eivät	 kesälläkään	 täytä	 ravintolaa,	 vaan	 siellä	 käy	myös	

paljon	muita	ulkoilijoita,	lapsiperheitä,	senioreja	ja	liikemiehiä.	Asiakkaat	
ovat	 tähän	 asti	 löytäneet	Vistaan	 lähinnä	 puskaradion	 kautta,	 eikä	mi-
tään	 suurempaa	mainoskampanjaa	ole	 suunnitteilla	 jatkossakaan.	Net-
ti-	ja	Facebooksivut	Vistalla	luonnollisesti	on	joten	käykääpä	katsomassa	
lisätietoja	osoitteessa	www.ravintolavista.fi.	Koska	tilanteet	muuttuvat	ja	
yksityistilaisuuksia	saattaa	joskus	tulla	lyhyelläkin	varoitusajalla,	ei	välttä-
mättä	aina	ole	huono	ajatus	varmistaa,	että	ravintola	on	juuri	haluttuna	
päivänä	ja	kellonaikana	auki	normaalisti.	

Golfkentän	 ja	TAGin	 idean	 isä	on	Pertti Itkonen.	Arkkitehtuudista	 ja	
ilmeestä	 vastaavat:	 Parviainen	Arkkitehtien Bratsilav Toskovic	 sekä	 si-
sustuksen	suunnitellut	dSign	Vertti Kivi.

Vista	on	varmasti	tuonut	kaivatun	ja	tarpeellisen	lisän	alueemme	ravin-
tolatarjontaan.	Tämän	ravintola	ja	sen	henkilöstö	ovat	valmiita	ottamaan	
isona	sekä	miellyttävänä	haasteena	vastaan.	

Tervetuloa kaikki ravintola Vistaan!
Teksti: Ritva Pesonen

Kaikki Sinimäentietä ja Turveradantietä pitkin liikkuneet ovat varmaan huomanneet näiden teiden risteyksen 

viereen nousseen golfkentän klubitalon, Tapiolan Golfkeskus TAGi:n. Sen yhteydessä toimii myös 18.6.2016 

avattu ravintola Vista. Ravintoloitsijana toimivat Heli ja Teijo Lepola, joilla on tätä ennen pitkä kokemus mm. 

catering-toiminnasta sekä UPM:n pääkonttorin henkilöstöravintolan ja edustustilojen vetämisestä.


