
Mankkaa-seuran stipendit 2018

Stipendit 2018

Mankkaanpuron koulu:
Topi Hero
Tapio Seitsonen
Leevi Virtanen

Mankkaan koulu:
Rasmus Jauri
Laura Heinistö
Aapo Väisänen

Taavinkylän koulu:
Vilma Kopra
Jiri Tukonen

Mankkaa-seura onnittelee!

Mankkaan ja Purolan päiväkotien kesätapahtuma 
Mankkaan asukaspuistossa tiistaina 12.6.2018 klo 17:00-18:30. Tervetuloa!

Mankkaa-seura kiittää Mankkaan K-supermarkettia
pääsiäismunien lahjoittamisesta tapahtumaan!

Tervetuloa ympäristötalkoisiin!
Jättipalsami on levinnyt Mankkaanpuron varteen hyvin laajasti. Alueet ovat pääasiassa Es-
poon kaupungin omistuksessa ja kaupungin velvollisuus on hävittää tämä vieraslaji. Espoon 
kaupunki osallistuu myös nyt järjestettäviin talkoisiin.

Mankkaa-seura osallistuu tänäkin vuonna Kokinkyläntien luona jättipalsamin kitkentään 
talkoilla, jotta kasvin leviäminen laajemmalle estyy. Talkoot järjestetään tiistaina 10.7. klo 
17.30 alkaen. Lähtö ja tapaaminen Makasiinilta.         Mankkaa-seuran sihteeri Hannu Kyrölä

Kevään alkua juhlistettiin Palmusunnuntaina 25.3.2018, kun perinteinen etsi pääsiäis-
muna heinäsuovasta -tapahtuma alkoi innolla Mankkaan makasiinin läheisyydessä. Pää-
siäismunien keräämiseen osallistui ainakin 200 lasta. Ohjelmaa oli myös vanhemmille. 
Hyvän puffetin järjesti tänä vuonna Taavinkylän koulun 4C -luokka ja Tarja Nuurtilalla oli 
kevätkukkia myynnissä. Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Koulussamme on vanhempi osa ja uudem-
pi osa. Uudempi puoli valmistui 2008. 
Vanhempi puoli valmistui 1953, mutta 

sitä peruskorjattiin myös vuonna 2008. Uudella 
puolella on yhdeksän luokkaa ja vanhalla puo-
lella on kymmenen luokkaa. Koulussamme on 
myös kaksi esikouluryhmää. Koulussamme on 
siis yhteensä kaksikymmentäyksi luokkaa.

Koulussamme on kielikellari, jossa on sak-
sanluokka ja englanninluokka. Koulussamme 
on myös teknisen työn luokka, käsityönluokka, 
musiikinluokka, liikuntasali, ruokala ja kirjasto. 
Kirjastosta oppilaat voivat lainata omilla kirjas-
tokorteillaan kirjoja, joita luetaan koulussa.

Ruokalamme on iso ja siellä voi syödä jopa 
126 oppilasta yhtä aikaa, joka tarkoittaa noin 
viittä tai kuutta luokkaa.

Koulumme piha on iso ja siellä on paljon va-
paata leikkitilaa. Pihalle on myös tehty asfaltti-
maalauksia, joiden suunnittelussa oppilaat ovat 
olleet mukana. Pihalla on koripallo- ja jalkapal-
lokenttä. Esikoululaisille on varattu oma pie-
nempi piha. Pihallamme on myös katos, jossa 
on penkkejä ja välituntivälinelaatikko, josta saa 
käydä välitunnilla lainaamassa jonkun leikkiväli-
neen. Pihallamme on lipputanko jonne nostam-
me lipun juhlapäivinä. Pihalla on myös katsomo, 

Perinteikäs pääsiäistapahtuma

Artikkelin kirjoitti Mankkaanpuron koulun
4 E luokan oppilaat:  Neelia Siikala, Emma

Murtomäki, Venla Tiri, Marcella Goodman,
Lotta Partola, Riina Nurmela ja Venla Nippula

Mankkaanpuron koulu
oppilaiden silmin nähtynä

jonne keräännymme silloin tällöin. Koulullam-
me on myös oma iltapäiväkerho, jossa pelataan 
ja leikitään. Siellä saa myös leikkiä vapaasti pi-
halla, tehdä läksyjä ja syödä välipalaa.

Mankkaanpuron koulussa työskentelee KiVa-
tiimi. KiVa-tiimi vastustaa kiusaamista ja puo-
lustaa kiusatuksi joutuneita. Jos sama oppilas 
aiheuttaa jatkuvasti pahaa mieltä varoituksista 
huolimatta, hän joutuu kivatiimin puhutteluun.

Meidän koulussa myös oppilailla on erilaisia 
vastuutehtäviä:

Miniministerit vaikuttavat koulun asioi-
hin. Joka vuosi valitaan oppilasvaalien kautta 
kultakin luokalta kaksi uutta miniministeriä, 
pääminiministeri ja varaminiministeri. Tähän 
poikkeus ovat kuitenkin ykköset, joilla on kaksi 
pääminiministeriä.

Ekoagentit huolehtivat ympäristöstä, siistey-
destä ja lajittelusta. He myös huomauttavat, jos 
joku esimerkiksi roskaa.

Koulussamme on joka kuukaudelle oma 
taitavataito, joka voi olla esimerkiksi reilupe-
li, anteeksi pyytäminen tai avun tarjoaminen. 
Taitavalähettiläs huolehtii, että kaikki luokassa 
oppivat ja ymmärtävät taidon.

Koulullamme on myös kirjakerho, Matilda, 
johon voi hakea 5.-6. luokkien ajaksi. Matildas-

sa luetaan paljon kirjoja ja keskustellaan luke-
mastaan. Matilda on koulupäivien aikana, ei 
jälkeen.

Meidän koulussa opetellaan monipuolisesti 
asioita ja täällä on hyvä meno.
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K:

V:
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Haastattelimme meidän koulun 6. luokka-
laista Lilja Liikaria.

Minkälaista on olla Mankkaanpuron 
koulussa?
Mankkanpurossa on kiva olla, koska 
täällä on kivoja opettajia.

Mikä Mankkaanpuron koulussa on 
kivointa?
Parasta Mankkaanpuron koulussa on 
se, että meillä on hyvä yhteishenki.

Mitä terveisiä annat lehden lukijalle?
Mankkaanpuron koulu on kiva paikka, 
koska täällä on mukavaa.

Me mankkaanpurolaiset toivotamme kai-
kille lukijoille hyvää ja aurinkoista kesää!
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V Ä R I Ä  J A  U U T U U K S I A  K E S Ä Ä N !
• Nyt meillä EKOPHARMAN luonnonkosmetiikan tuotteet sekä hehkuvat KASVIVÄRIT
• Hemmottelua miehille: AMERIKKALAINEN PARRANAJO (sisältäen mm. kasvohieronnan)
• MEIKIT arkeen sekä juhlaan
• Uusiutunut HAJUSTEETON, kotimainen DS-tuotesarja

Katso ajankohtaiset tarjouksemme kotisivuiltamme tai facebookista!

parturikampaamopalvelut
kauneushoitolapalvelut

09 412 9421
044 293 5166

Hyvän ilman parturi-kampaamo

Puheenjohtajalta

Mankkaalaisille erävoitto kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Lukukallion sekä Kehä II:n viereiset Taavinkylän ja Nygrannak-
sen maa- ja metsäalueet käsittävä asemakaavaesitys valmis-
tui kaupunkisuunnittelulautakunnalle maaliskuun lopulla. 

Lautakunta käsitteli virkamiesesitystä kahdessa kokouksessa 27.3. 
2018 ja 11.4.2018.

Esitys ei yllättänyt. Se ei poikennut merkittävästi edellisen 
lautakunnan vuonna 2015 hyväksymä stä luonnoksesta. Tavoi-
tellaan siis edelleen asuntoja noin 4500 asukkaalle rakentamalla 
Lukukalliolle 8- ja 5-kerroksisia, Keskiselle alueelle (Taavinkylä) 
lähes poikkeuksetta 5- ja 7-kerroksisia sekä Pohjoiselle alueelle 
(Nygrannaksentien länsipuolen metsikkö) muutamin poikkeuksin 
5- ja 8-kerroksisia asuintaloja. Katuyhteydet ja viheraluevarauk-
set säilyivät ennallaan. Niin kuin olimme jo pitkään ennakoineet, 
asukkaiden useaan kertaan esittämiä muutostoivomuksia hyvän ja 
arvokkaan asuinympäristön säilyttämiseksi ei siis lainkaan otettu 
huomioon. Edellisen lautakunnan suuntaviivoista ei voitu poiketa 
eikä hankkeen kaavataloutta heikentää. 

Yhdistyksemme reagoi tilanteeseen välittömästi ja lähetti lau-
takunnan jäsenille asukkaitten mielipiteisiin vedoten oman pää-
tösehdotuksen. Sen mukaan asemakaava-ehdotus palautettaisiin 
valmisteluun niin, että alueelle rakennettaisiin yleiskaavan (A2 Tii-
vis ja matala asuinalue) määräyksiä noudattaen pientaloja ja kor-
keintaan 3-kerroksisia pienkerrostaloja. Paikoitustaloja ei sallittaisi, 
mutta virkamiesehdotuksen viheralueet vähintäänkin säilytettäi-
siin. Kokouksessa 27.3. asia jäi pöydälle, mutta kokouksessa 11.4. 
lautakunta päätyi myös palauttamisen kannalle. Siinä lautakunta 
edellytti saavansa käsiteltäväkseen vaihtoehdon, missä Lukukalli-
on lakialueille ei lainkaan rakennettaisi ja Keskiselle alueellekin lä-

hinnä vain pientalomaisia puutalokortteleita. 
Pohjoisen alueen kaavaan lautakunta ei 

esittänyt suoranaisia muutosehdotuksia, 
mutta yleisohje, että korttelien raken-
nusmassat suunnitellaan huolellisesti 
ja sovitetaan ehdotusta paremmin ny-

kyiseen pientalokantaan, pätee myös 
siellä. Vaihtoehto sisältää myös muutos-

ehdotuksia suunniteltuun katuyhteysver-
kostoon ja että luontoselvitykset 

tarkennetaan. Palautusesitys 
hyväksyttiin äänin 11-1.

Lautakunta ei siis suoranai-

sesti hylännyt virkamiesehdotusta, mutta palautusesityksen mu-
kaisen vaihtoehdon saama ylivoimainen enemmistö lautakun-
nassa kertoo poliittisesta tahdosta, jonka mukaan asukkaiden 
perustellut näkemykset on otettava huomioon. Kiitän vielä kerran 
kaikkia Teitä 1405 mankkaalaista, kun allekirjoititte yhdistyksem-
me laatiman vetoomuksen hankkeesta viime syyskuussa. Se, jos 
mikä, vaikutti lautakunnan jäsenien kantoihin. 

Tätä kirjoitettaessa en vielä tiedä, millä aikataululla vaihtoehdot 
pyritään tuomaan lautakuntaan. Mankkaa-seura pyrkii nyt vai-
kuttamaan Kaupunkisuunnittelukeskukseen niin, että valmistelu 
etenisi mahdollisimman nopeasti. On kohtuutonta, että kaava-
alueella asuvat omakotitalojen omistajat ja lähiasukkaat ovat jo yli 
10 vuotta joutuneet elämään epävarmuudessa asuinympäristönsä 
kohtalosta.

Virkamiesesitys ja lautakunnan pöytäkirja ovat nähtävissä kau-
pungin verkkosivuilla. Käytä hakua; Espoo.fi/ Asemakaavakohteet, 
Nygrannas, alue 241700.

SUURKIITOS JA KAINO PYYNTÖ!
Pyysimme lehden viime numerossa jäseniltä 10 euron lahjoitus-
ta edunvalvontakuluihin varsinaisen jäsenmaksun lisäksi. Extra-
kymppejä ja suurempiakin lahjoituksia oli kertynyt toukokuun 
alkuun mennessä jo lähes 1300 euroa. Lämmin kiitos kaikille 
Teille tuntuvasta pesämunasta! 

Hyvä jäsen, tarkistathan, että jäsenmaksu ja mahdollinen lah-
joitus on maksettu. 

Hyvä mankkaalainen ei-jäsen, harkitsepa vielä liittymistä jä-
seneksi! Sillä tavoin tuet parhaiten yhdistyksemme ponnisteluja 
asuinympäristömme arvon säilyttämiseksi. Jäsenmaksu on 10 
euroa/henkilö.

Jäsenmaksun ja mahdollisen lahjoituksen voit maksaa tilille, 
Mankkaa-seura ry, FI16 1215 3000 1317 58. Kirjoitathan 
vielä viestitietoihin nimesi ja postiosoitteesi.

 Hyvää kesää!

 Jukka Peltola, puheenjohtaja
 s-posti; jukka.s.peltola(at)kolumbus.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

Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan ent. leipomon viereisessä ok-talossa)

puh 09-5021603
gsm 0400-209187
fax 09-4123068

kristiina.nordling@saunalahti.fi
www.mankkaanelainlaakari.fi

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

RIIKKA SAARNIA 
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 502 2171

KARI RANDÉN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 531 231

ANNA-KAISA ARKO
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 745 0071 

NYT MYÖS PEHMISJÄÄTELÖT

Aina tuoretta kahvia ja pullaa (myös erikoiskahvit)
��������������������������������

Mankkaantie 2-4  |  050 566 5065

UUDET AUKIOLOAJAT:
ARK. 7.00 - 21.00

LA 9.00 - 21.00
SU 10.00 - 21.00



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

Mankkaan Uutisia, 51. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry   •   www.mankkaa-seura.fi
ULKOASU: Topteam IT Oy   •   PAINO: Karprint 2/2018   •   PAINOS: 3 500 kpl   •  https://www.facebook.com/mankkaaseurauusi/

Ruotusotilas sai torpan asuttavakseen, sekä pa-
lat pelto-, niitty- ja metsämaata. Sotilas omisti 
myös yleensä hevosen, lehmän. porsaan sekä 
kanoja. Ruotusotilaaksi pestattiin 18-30-vuo-
tias sotakelpoinen mies. Hän sai ruodulta 
pestirahan, vuosipalkan sekä asepuvun varus-
teineen. Piilukkomusketin, miekan ja ampuma-
tarvikkeet mies sai kruunulta.

Uudenmaan ja Hämeenläänin  Rakuuna-
rykmentin upseeri ja rakuuna asepuvuissa 
m/1779. Rakuunalla on varusteinaan piiluk-
komusketti M/1762 ja rakuunasapeli m/1770.

Mankansin kylä vuonna 1766. Hem åkrenin 
itäpuolella ovat  Westergårdin ja Östergårdin 
ratsutilojen päärakennukset . Rakuunatorpat 
sijaitsevat  kyläalueen luoteisosassa.

Ruotsin kuningas Kaarle XI uudisti valtakunnan sotalaitosta perusta-
malla ruotujakolaitoksen 1600-luvun lopulla. Maatiloista muodostettiin 
2-4 talon ruotuja, jotka joutuivat ylläpitämään sotamiehen varusteineen. 
Suurimmista maatiloista muodostettiin ratsutiloja. Niiden omistajien eli 
ratsutilallisten oli varustettava asekuntoinen mies ja hevonen valtakun-
nan sotaväkeä varten. Korvaukseksi ratsutilat saivat verovapauden.

Mankansin (Mankkaa) kylä käsitti 1500-lu-
vulta lähtien kaksi taloa. Näiden nimiksi va-
kiintui 1700-luvulla Östergård ja Westergård, 
Molemmat talot olivat vanhoja ratsutiloja, eli 
rustholleja. Ruotujärjestelmän mukaan Man-
kansin talojen mailla sijaisivat niiden rakuuna-
torpat. Torpalla ja rakuunalla oli sama komp-
panianumero.

Vuonna 1766 Mankansin kylässä toimitettiin 
isojako, josta laadittiin yksityiskohtaiset kartat 
ja pöytäkirjat. Karttaan on merkitty paitsi ratsu-
tilojen pää- ja talousrakennusten sijainti, myös 
niiden torpat. Östergård ja Westergård sijait-
sivat nykyisen Lukupuron alueella, jossa oli 
asuttu jo vuosisatoja. Isojakokarttaan merkityt 
rakuunatorpat pienine maapalstoineen olivat 
alueen luoteisosassa nykyisen Kokinkyläntien 
molemmin puolin. Torpat olivat vaatimattomia 
2-huoneisia hirsirakennuksia, joissa oli malka ja 
tuohikatto.

Östergårdin rusthollin rakuunana numero 40 
palveli 1760-70-luvuilla Thomas Degerman. 
Perheeseen kuuluivat vaimo Maria Jacobsdot-
ter, tytär Cajsa sekä Fredrik-poika. Heille syntyi 
myös kaksi muuta lasta, jotka kuolivat pieninä. 

Westrgårdin rakuunatorpassa asui samaan 
aikaan Hinric Spångfeldt, rakuuna numero 39 
sekä vaimonsa Cajsa. He saivat kaikkiaan kuusi 
lasta, joista kolme menehtyi pian syntymänsä 
jälkeen. Lapsikuolleisuus oli tuolloin yleistä ja 
vain harvat saavuttivat täysikäisyyden.

Mankansin rakuunat palvelivat yhdessä Es-
poon muiden 12 ratsutilan miesten kanssa 
Uudenmaan ja Hämeenläänin Rakuunaryk-
mentin Majurin komppaniassa (eskadroonas-
sa) 1700-luvulla. Kahdeksasta eskadroonasta 
koostuvan rykmentin määrävahvuus oli 1000 
miestä. Kesällä eskadroonan rakuunat osallis-
tuivat yhteisiin, noin 30 päivää kestäneisiin har-
joituksiin. Harjoituspaikkana oli Malmin kylä, 
joka kuului silloiseen Helsingin pitäjään. Ratsu-
väkeen kuuluneet rakuunat olivat sotilaita, jot-
ka tarvittaessa taistelivat myös jalkaisin. Koko 
Rakuunarykmentin joukot koottiin vuosittaisiin 
manöövereihin Hämeenlinnan Poltinaholle. 

 Mankansin rakuunat osallistuivat kukin ajal-
laan Suureen Pohjansotaan eli Isoon Vihaan 
(1700-1721) Hattujen Sotaan eli Pikku Vihaan 
(1741-43), Pommerin Sotaan (1761-62), Kus-
taan Sotaan (1788-90) sekä Suomen Sotaan 
(1808-09). Viimeisen sodan seurauksena Suomi 
liitettiin Venäjän keisarikuntaan ja ruotujako-
laitos lakkautettiin vuonna 1810. Ruotusotilaat 
menettivät torppansa, etunsa ja palkkansa. 
Moni heistä pestautui rengiksi entiseen rust-
holliinsa.

Markku Melkko

Mankkaan Rakuunat


