
Perinteikäs Mankkaa-seuran 
adventtitapahtuma järjes-
tetään tänä vuonna sun-
nuntaina 1.12.2019 klo 
16.00 - 18.00 Makasiinilla.

Tapahtumassa on 
luvassa mukavan yh-
dessäolon lisäksi Jou-
senkaaren koulun 5M 
luokan esittämä Tierna-
pojat sekä buffetti, jonka 
järjestää Mankkaan kou-
lun 9D luokka. Joulupuk-
ki tulee myös!

JOULUTAPAHTUMA
1.12.2019 Makasiinilla

TERVETULOA!

KOKOUSKUTSU
ti 15.10.2019 klo 19.00

TERVETULOA!

TERVETULOA YHDISYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN
tiistaina 15.10.2019 Mankkaan väentuvalla alkaen klo 19.00.2

Käsiteltävät asiat:
• Yhdistyksen johtokunnan laatiman vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä 

tulo- ja menoarvion käsittely ja hyväksyminen
• Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruus
• Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja vuodeksi 2020
• Päätetään johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan johto-

kunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosiksi 2020-2021
• Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodeksi 2020
• Mahdolliset muut asiat

Kokouksen jälkeen avataan seuran valokuvauskilpailu ja tunnettu mank-
kaalainen valokuvaaja Mauritz Hellström kertoo kotiseutuvalokuvauksesta.

Mankkaa-seuran tavoitteena on tallentaa 
Mankkaan miljöötä ja asukkaiden elä-
mää tulevia sukupolvia varten. Seura 

kutsuukin kaikki alueemme asukkaat osallistu-
maan valokuvauskilpailuun teemana ”Minun 
Mankkaani”. Kilpailu alkaa 5. lokakuuta 2019 ja 
päättyy 15. syyskuuta 2020.

Kuvaaja voi osallistua kilpailuun 1 - 3:lla itse 
otetulla kuvalla. Niiden tulee olla paperikopioita 
suuruudeltaan 10x15 cm (kymppikuva), joihin on 
merkitty kuvausaika, -paikka sekä kuvaajan yhte-
ystiedot.

Kymmenen parasta kuvaa palkitaan! Palkinto-
lautakunnan puheenjohtajana toimii tunnettu 
mankkaalainen valokuvaaja Mauritz Hellström.

Kilpailukuvat vastaanottaa Markku Melkko, Van-
han-Mankkaankuja 1 D 1. Mankkaa-seura varaa 
itselleen oikeuden käyttää kilpailuun ilmoitettuja 
kuvia.

Millainen on sinun Mank kaasi?

Valokuvakilpailu
-  M a n k k a a  k u v i k s i
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Puheenjohtajalta

Kurtturuusuasetus kurtuttaa!

Kesällä eronnut Sipilän hallitus antoi viime töinään asetuksen 
vieraslajeista. EU-direktiivin toteuttamisesta oli kysymys. 
Asetus ja sen perustelumuistio sisältää kurttulehtiruususta 

mm. seuraavan;
• Pensaan taimia ei saa myydä eikä niitä istuttaa enää 1.6.2019 

jälkeen.
• Pensaita ei saa kasvattaa enää 1.6.2022 jälkeen, eli ne on hävi-

tettävä myös omakotitalojen ja asuntoyhtiöitten pihoilta siihen 
mennessä.
Kurttulehtiruusulla tarkoitetaan kurttulehtisiä lähinnä yksinker-

taisia 5-lehtisiä punaisia tai valkoisia kukkia tuottavia Rosa Rugosa-
lajikkeita. Kerrottuja kukkia tuottavat lajikkeet (esim. Hansaruusu) 
eivät kuulu hävitettävien listalle

Asetuksen tarkoituksena on hävittää eri puolilla Eurooppaa 
varsinkin merien rannoille ja teiden varsille pesiytyneet villit pen-
sastot ja estää tulevaisuudessa uusien syntyminen. Ne valloitta-
vat muulta monipuolisemmalta kasvistolta elintilaa. Hoidetuilta 
pihoilta ne tutkimusten mukaan voivat levitä juuriston kautta tai 
siemeniä sisältäviä ruusunmarjoja syövien lintujen välityksellä. 

Mankkaan hoidetuilla pihoilla on varmaan-
kin satoja ellei tuhansia poistettavaksi nyt 

määrättyjä pensaita. Ne voidaan hävittää 
kaivamalla pensaat juurineen ylös. Toi-
nen tapa on näivettää ne leikkaamalla 
maata myöden tai riipimällä lehdet 

usean kerran kesässä parin vuoden 
ajan. Silloinkin on kuolleet juuret lopulta 

poistettava uusien istutusten tieltä. Joka 
tapauksessa operaatio aiheuttaa 

suuret kustannukset. Mank-
kaalla se on täysin tarpeetonta 
ja nurinkuristakin, sillä kaupun-

ginosamme viheralueilla alustavien havaintojen mukaan villeinä 
rehottavia pensastoja ei esiinny lainkaan, vaikka istutettuja pen-
saita on ollut täällä kymmeniä vuosia. Mankkaan pihojen hoidetut 
pensastot eivät siis leviä. Helppohoitoiset kurttulehtiruusut ovat 
kauniita läpi kesän kukkimisaikana ja syksyllä punaisten ruusun-
marjojen loistaessa. Niiden turha hävittäminen olisi typerää.

Asetuksen tulkinta ja noudattamisen valvonta kuuluvat Espoon 
kaupungin ympäristökeskukselle ja Uudenmaan Ely-keskukselle.

Vaikka asetuksen perustelumuistiossa todetaankin, etteivät 
kaikki kurtturuusulajikkeet ole levivävää sorttia, niin valtioneu-
vosto on pistänyt kuitenkin mutkat suoriksi, jotta EU-direktiivin 
säänökset varmasti täyttyisivät. Mankkaa-seura aikookin ottaa yh-
teyttä espoolaisiin kansanedustajiin ja Kotiseutuliittoon, jotta pi-
ha-alueita koskeva hävityskielto rajoitetaan asetusta muuttamalla 
vain niille alueille, missä myös villejä pensastoja esiintyy ja niiden 
leviäminen hoidetuilta pihoilta on ilmeistä.

Olemme kiitollisia kaikesta aiheeseen liittyvästä palautteesta. 
Lähetä kommentisi ja kysymyksesi seuran sähköposti-osoittee-
seen mankkaa.seura@gmail.com. Kiitos!

Ei uutta Nygrannaksen asemakaavasta
Tätä kirjoitettaessa ei ole saatu tietoa, milloin kaupunkisuunnitte-
lulautakunta saisi käsiteltäväkseen uusia esityksiä Nygrannaksen 
asemakaavasta. On kohta kulunut jo puolitoista vuotta edellisestä 
kokouksesta, missä lautakunta ohjeisti jatkovalmistelua. Muut ase-
makaavahankkeet ovat saaneet toistaiseksi etusijan.

 Hyvää syksyä!

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



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

Välitämme kotisi käsityönä!

Palvelemme mankkaalaisia jatkossakin energisesti!

Paikallinen
välittäjä

käytössäsi.

Toimitusjohtaja, DI, (Rakennustekniikka)
050 501 7352, 

raimo.saarnia@regit.fi

RAIMO SAARNIA
Laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV

050 343 4475 
kirsi.apajalahti-plyhm@primalkv.com

KIRSI APAJALAHTI-PLYHM
Asuntomyyjä, KiAT

0400 399 608 
cissi.lindberg@primalkv.com

CISSI LINDBERGRIIKKA PFITZNER-SAARNIA
Myyntipäällikkö, 

Lailllistettu kiinteistönvälittäjä, LKV  
040 502 2171 

riikka.saarnia@primalkv.com

KARI RANDÉN
Lailllistettu kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 531 231
kari.randen@primalkv.com

ANNA-KAISA ARKO

Lailllistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, KTM
040 745 0071

annakaisa.arko@primalkv.com

050 357 9335 

Alus-ja uima-asuja, 
jooga-ja tanssiasusteita, yöasuja

Roosa nauha 
-päivän kunniaksi
pe 11.10.

- 10% 
Abecita-proteesiliivit
A-E kupit, 
70-95cm ympärykset

Tervetuloa 
Liivitohtorin 
rauhalliseen 
liikkeeseen!

Mankkaantie 2-4, Espoo

Mankkaa-seuran löydät myös facebookista:
mankkaaseurauusi
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Östergårdin rustholli sijaitsi alun perin 
nykyisen Juhannusmäen pohjoispuo-
lella Lukupuron varressa. Sieltä se 

siirrettiin 1800-luvun alussa nykyisen Vanhan- 
Mankkaantien ja Kokinkyläntien risteyksessä 
olevalle kukkulalle. Bäckin-suvun omistuksessa 
ollut ja Öster-Mankansin nimen saanut maatila 
myytiin 1800-luvun puolivälissä upporikkaalle 
Kawaleffin kauppiassuvulle. He omistivat myös 
toisen Mankkaan vanhoista ratsutiloista eli en-
tisen Wästergårdin, uudelta nimeltään Wäster 
Mankans. Sen rakennukset sijaitsivat ns. Orio-
nin mäellä Koivu-Mankkaalla. 

Öster-Mankansin pihapiirin muodostivat 
1800-luvun alussa rakennettu hirsirakenteinen, 
rapattu kartanorakennus, jossa oli aumakatto. 
Rakennus purettiin 1970-luvulla. Kartanomäel-
lä ja sen ympärillä olivat navetta, aitat ja talous-
rakennukset sekä palkollisten asunnot. Karta-
non maitten pinta-ala oli suurimmillaan yli 300 
hehtaaria. Toimeentulo saatiin viljanviljelystä. 

1900-luvun alussa Öster Mankans tunnettiin 
jo nimellä Gamla Mankans. Vanha-Mankkaalla oli 

useita eri omistajia 1900-luvulla. Maatilasta loh-
kottiin runsaasti asutustiloja sekä omakotitont-
teja viime sotien jälkeen. Maatalouden harjoit-
taminen asutuksen puristuksessa ja14 hehtaarin 
kokoon supistuneella maatilalla kävi vähitellen 
yhä vaikeammaksi. Kartanon viimeinen omistaja 
Matti Kukkosen perikunta myi Vanhan-Mankkaan 
Espoon kauppalalle vuonna 1967.

Tänään vanhaa kartanomiljöötä hallitsevat 
Alepan myymälä sekä Mankkaan päiväkodin 
käytössä olevat rakennukset. Vanha viljama-
kasiini kunnostettiin vuonna 1974 Mankkaa 
seuran edeltäjän, Mankkaan Omakotiyhdistyk-
sen aloitteesta ja Espoon kaupungin toimesta 
nuoriso- ja kokoustilaksi. Vanha 1700-luvulta 
peräisin oleva kartanon siipirakennus, nykyi-
nen ”Väentupa” saneerattiin päiväkodiksi sekä 
Mankkaan asukaspuiston monitoimitilaksi. Es-
poon kaupungin suunnitelmissa on laajentaa 
ja peruskorjata nykyistä päiväkotia sekä sen 
ulkoaluetta. Hankkeen on tarkoitus valmistua 
vuonna 2021.

Markku Melkko

Mankkaan makasiini on asuinalueemme tunnetuimpia maamerkkejä. Harmaakivistä runsaat 200 vuotta sitten muu-
rattu rakennus oli vanhan, jo vuoden 1540 veroluettelossa mainitun, Mankans Östergårdin ratsutilan viljamakasiini.

Vanhan Mankkaan kartano

(vas.) Kartanon vaaleaksi rapattu päärakennus Itsenäisyyspäivänä v.1956. Kuva: Jurkka Kukkonen. (kesk.) Kartanonmäki etelästä päin 1950-luvun alussa. Taustalla 
oikealla nykyinen ”Väentupa”, jonka takapäädyssä kohoaa kartanon vellikello. Sillä kutsuttiin työväki pelloilta aterioille. Takavasemmalla näkyy talousrakennuksen 
pääty sekä osa vanhaa makasiinia. Kuva: Pekka Kyytinen, 1953, Museovirasto. (oik.) Nykyisen Alepan paikalla sijaitsi Vanhan Mankkaan kartanon suuri navetta. Se oli 
peräisin vuodelta 1872 ja purettiin 1960-luvulla. Viimeisinä vuosinaan navetta toimi kartanon kanalana ja sikalana. Kuva: Pekka Kyytinen, 1953, Museovirasto. 

Vanhan Mankkaan viimeinen omistaja, siirtoväkeen 
kuulunut Matti Kukkonen ruokkimassa maatilan 
kanoja. Maatila sai palstoituksen yhteydessä v. 1945 
Jurkkala-nimen Matti Kukkosen Inkerinmaan Kel-
ton kylässä sijainneen Jurkkalan kotitilan mukaan. 
Kuva: Pekka Kyytinen, 1953, Museovirasto.


