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Mankkaanpuro:
Emma Ristola
Elmiina Siikala

Taavinkylän koulu:
Jonatan Mollberg
Mehak Chaudhary

Mankkaan koulu:
Malla Lonka
Atte Kosola
Tomi Sumell

Mankkaa-seura onnittelee!

Tänäkin vuonna Mankkaalla järjestetään vieraslajien poistotalkoot. Kokoontuminen Makasii-
nin parkkipaikalla 9.7. klo 17.30. Kitketään jättipalsamia ja muita ulkomailta tulleita luontoa 
vahingoittavia kasveja. Japanintatar on parimetrinen onttovartinen puutarhoihin istutettu 
vieraslaji. Onnistuneesti tatarkasvusto on saatu torjutuksi seuraavalla menetelmällä: varret 
katkaistaan läheltä tyveä ja onttoihin varsiin ruiskutetaan torjunta-ainetta.
Tavataan talkoissa.

Hannu Kyrölä

Mankkaa-seura kiittää Mankkaan K-supermarketia
munien lahjoittamisesta pääsiäistapahtumaan!

Stipendit 2019

Mankkaa-Seuran ja Juhanilan kylän Asukasyhdistyksen yhteiset

VIERASLAJITALKOOT

Mankkaa-Seuran perinteinen pääsiäistapahtuma 
järjestettiin sunnuntaina 14.4. eduskuntavaalien 
äänestyspäivänä. Tapahtuma keräsi Mankkaan 
Väentuvalle suuren yleisön, ilahduttavasti erityi-
sesti lapsia tapahtumassa oli ennätysmäärä.

Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille!
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Välitämme kotisi käsityönä!
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asuntokaupan ja tehokkaan välittäjän käyttöösi ?
HALUATKO ONNISTUNEEN

PAIKKA
AVOINNA

Puheenjohtajalta

Mankkaalaiset avittivat Espoon johtavat naispoliitikot vaalivoittoihin

Tutkailin äskettäin eri puolueittein ja ehdokkaitten mankkaa-
laisilta saamaa kannatusta huhtikuun eduskuntavaaleissa. 
Espoolaisittain vaaliasetelma muuttui rajusti neljän vuoden 

takaisesta, kun kaupungissamme asuvat 3 entistä puoluejohtajaa 
ja ääniharavaa, Carl Haglund, Alexander Stubb ja Timo Soini 
eivät olleet enää ehdolla. Lisäksi Mankkaaltakin runsaasti ääniä 
saanut sipoolainen Harry Harkimo erosi kokoomuksesta ja pe-
rusti Liike Nyt -vaaliyhdistyksen. Valtakunnalliset politiikan tuulet 
vaikuttivat myös Mankkaan äänestyskopeissa.

Kokoomuksen ääniosuus Mankkaalla oli edelleenkin ylivoimai-
sesti suurin eli 45 %, vaikka alenikin viidellä prosenttiyksiköllä. 
Harkimon äänimäärä aleni edellisvaaleista rutkasti, mutta Liike 
Nyt nappasi silti kokoomuksen Mankkaan kannatuksesta lähes 
neljän prosenttiyksikön siivun. Vihreiden äänisaalis oli 17 %, missä 
oli nousua 5 prosenttiyksikköä. Jo Espoon kunnallisvaaleissa nä-
kynyt vahva nousuvire jatkui. Aika lailla tasavahvoja Mankkaalla 
olivat noin 8 prosentin kannatukseen yltäneet SDP, RKP ja Perus-
suomalaiset. Muiden puolueiden äänisaaliit olivat vähäisiä. Mank-
kaalaisista äänioikeutetuista kävi uurnilla peräti 86 %, mikä on niin 
Espoossa kuin valtakunnallisesti huipputulos. Voitimme kauniais-
laisetkin (85 %).

 Mankkaan TOP 5 listalle ylsivät:
 Elina Lepomäki, kok, 516 ääntä
 Kai Mykkänen, kok, 506 ääntä
 Pia Kauma, kok, 231 ääntä
 Maria Guzenina, sdp, 129 ääntä
 Inka Hopsu, vihr. 122 ääntä.

Neljä vuotta sitten miespuoluejohta-
jien dominoimalle TOP 5 listalle pääsi 
vain yksi nainen, Elina Lepomäki. Nyt 
siis naiset voittivat 4-1 ja kaikki 5 valit-

tiin Uudenmaan vaalipiiristä runsaasti kasvanein äänimäärin kirk-
kaasti eduskuntaan. Lisäksi mankkaalaiset tukivat niukan sadan 
äänen voimin vihreiden espoolaisten kunnallispolitiikkojen Tiina 
Elon, Saara Hyrkön ja Johanna Karimäen eduskuntaan pääsyä. 
Elo ja Hyrkkö valittiinkin ensi kertaa, mutta Karimäki putosi niu-
kasti varasijalle. Kova kisa vihreitten kesken! Muutamia kymmeniä 
ääniä saivat mankkaalaisilta vihreiden Noora Koponen, kokoo-
muksen Mia Laiho ja Kari Tolvanen, perussuomalaisten Arja Ju-
vonen sekä kristillisen liiton Antero Laukkanen. He kaikki ovat 
espoolaisia ja valittiin myöskin Arkadianmäelle meitä edustamaan.

Onnittelemme Espoon vaalivoittajia. Heistä miehiä on nyt 3, 
mutta naisia peräti 9.

Kompostointi ja lintujen talviruokinta puhuttavat
Muutamat asukkaat ovat ottaneet yhteyttä kantaen huolta varsin-
kin ruoantähteiden kompostoinnista ja lintujen talviruokinnasta. 
Huolimattomuuden on todettu houkuttelevan haittaeläimiä, ku-
ten rottia ja hiiriä sekä aiheuttavan muita hygieniariskejä. Pitkälti 
on kysymys siitä, että ruoantähteitä pitäisi kompostoida vain um-
piastioihin ja lintuja ruokkia vain ruokintalaudolta. Ei siis maasta. 
Huolellinen kompostointi ja lintujen talvintaruokinta on kuitenkin 
hyvinkin kannatettavaa luonnonhoidon näkökulmasta. 

Jos kompostoit, tutustu Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen 
ohjeisiin verkkosivulla www.hsy.fi. Tai jos ruokit lintuja, ohjeita 
löytyy BirdLife Suomen verkkosivuilta www.birdlife.fi. 

Hyvä jäsen; muistathan tarkistaa, että jäsenmaksu on tullut 
maksetuksi! 

 Hyvää kesää!

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



050 357 9335
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Palveleva alusasujen erikoisliike
Mankkaantie 2-4, Espoo 

Normaalihintaisen 
uima-asun 

ostaja saa ihanan 
kesälahjan 

kaupanpäälle.

Lahja on pieni kylmälaukku 
tai rantakassi valintasi mukaan.
(Tarjous voimassa niin kauan 
kuin lahjoja riittää.)

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

Tervetuloa 
maistamaan
itse valmistettua 
ruokaa ja aitoja 
hot wingsejä.

Mankkaantie 6
p. 09 5021 966
www.chilis.fi

ma-to
pe
la-su

10.30-20.00
10.30-21.00
12.00-20.00

Uudistimme sisätilat!

Avoinna arkisin klo 8.00 - 20.00
Lisätietoja ja ajanvaraus: www.elainklinikkalivet.�

Puhelin: 09 348 9100. Osoite: Sinimäentie 6, 02630 Espoo

Eläinklinikka Livet on uusi kotimainen ja eläin- 
lääkärien omistama eläinlääkäriasema Espoossa. 
Tarjoamme ystävällistä, asiantuntevaa ja laaja- 
alaista palvelua hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tervetuloa asiakkaaksemme!



UUSI OSOITTEEMME:

Olemme avoinna:

Sinimäentie 6 A 2. krs

ARK.    10 - 19
LA        10 - 16

Puh. 09 461 104
www.akseli.info

Tervetuloa vanhat 
ja uudet asiakkaat 

myymään ja 
ostoksille!
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Ensimmäiset tiedot Nygrannaksen 
kantatalosta ovat 1500-luvun alusta. 
Maatila koki nousu- ja laskuvaiheita 
vuosisatojen kuluessa. 1930-luvulla 
Espoo oli vielä pääosin maatalous-
pitäjä. Tuolloin Dåvitsbyhyn kuulunut 
Nygrannaksen tila sai toimeentulon-
sa viljanviljelystä ja karjanhoidosta.
Espoon kaupunginmuseossa on ku-
vakokoelma Nygrannaksesta. Kuvis-
ta voi aistia maatalon elämää Mank-
kaan seudulla 1930-luvun lopulla.

Vanhoja kuvia Nygrannaksesta

Kartta: Nygrannaksen tiluskartta vuodelta 
1933. Omakotiasutus alkoi levitä Espooseen ja 
maatilasta lohkottiin rakennustontteja. 
Rivissä vasemmalla:  Tilan rakennuksia vuon-
na 1937. Puiden keskellä päärakennus. Vasem-
malla edessä saunarakennus. Puiden edessä pe-
runakellari. Oikealla ensin sikala ja lampola sekä 
navetta. Äärimmäisenä oikealla vaunuliiteri.

Rivissä keskellä: Kaurasatoa nostetaan seipäil-
le syksyllä 1938. Vilja niitettiin vielä viikatteilla.
Rivissä oikealla: Lehmiä tuodaan laitumelta 
lypsettäviksi vuonna 1938. Oikealla sauna ja 
taustalla riihirakennus ja lato. Metsänrajassa 
uutta omakotiasutusta.
Oikealla: Sadonkorjuuta juhlittiin kahvitarjoi-
lulla, jonka päätteeksi tanssittiin. 

Markku Melkko


