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Kevätkokouksen aiheina: 
• Mikä Mankkaalla puhuttaa?
• Mankkaalleko vankilasta vapautuville,  
 päihde- ja huumeriippuvaisille ja hei- 
 dän perheilleen tukiasuntokeskittymä?
• Miten voimme parantaa yhteisölli- 
 syyttä?
• Mitä asioita haluttaisiin kehittää   
 Mankkaalla?

Tule keskustelemaan tärkeistä asioista!

Kaikki ovat tervetulleita, erityisesti 
nuoret, ei tarvitse olla Mankkaa-seuran 
jäsen!

KEVÄTKOKOUS 
torstaina 24.3.2010
klo 19 alkaen
Asukaspuistossa
Vanhan-Mankkaan kuja 2 C

Asiat: Sääntömääräiset asiat

Kokousmateriaalia, mm. tilin päätös  
ja toimintakertomus vuo delta 2010  
tutustumistanne varten seuran koti-
sivulla www.mankkaa-seura.fi  

Kahvitarjoilu. Kakun tarjoaa Tapiolan 
Leipomo, jonka kahvilassa voi nauttia 
arkipäivisin klo 7.00–18.00 suussa  
sula vista leivonnaisista ja os-
taa lämpimäisiä mukaan. 

Puh. 09 435 500 70  
www.tapiolanleipomo.fi

0–3-vuotiaat  klo 12
4–7-vuotiaat  klo 13
8–10-vuotiaat  klo 14

Pääsiäishauskaa 
perheen pienimmille

Etsintäpartiot lähtevät 15 minuutin välein. Tarkkavainuiset löytävät  
maastoon piilotettuja suklaamunia! Kaikki pienet etsijät palkitaan.  
Leikki on tarkoitettu 0–10-vuotiaille mankkaalaisille. Puffetti. 

Jos haluat, voit tulla noidaksi pukeutuneena. Pieni ämpäri mukaan, 
sään mukainen asu ja sormikkaat, joilla saa hyvän otteen pienistä  
munista.

Tapahtuman järjestää Mankkaa-seura ry – tervetuloa koko perhe!  

Palmusunnuntaina 17.4.2011 
klo  12–15 Makasiinin mäellä 
Vanhan-Mankkaanpolku 2

Löydä muna heinäsuovasta!



Elämme vuosisadan runsaslumisinta talvea. Lumi ja sen säilytystilan 
puute on aiheuttanut Mankkaankin alueella ongelmia. Liikkuminen 
kaduilla on ollut hankalaa aurauksen viipymisen vuoksi. Onneksi 
olemme nyt jo kevään korvalla, ja tilastollisestikin lunta on vappuna 
vähemmän kuin nyt.

Viime vuoden loppupuolella Mankkaa-seuralle tuli haastava 
tehtävä Lukupuro–Seilimäki-alueelle suunnitellusta kaavamuu-
toshakemuksesta, jota nimeltä mainitsematon säätiö oli hakenut 
vähävaraisten perheellisten ja yksinasuvien tukiasunnoiksi Ko-
kinkyläntien varteen. Espoon kaupungin ja säätiön sopimuksesta 
kuitenkin käy ilmi, että asuntoja rakennettaisiin lähinnä vankilasta 
vapautuville, päihde- ja huumeriippuvaisille ja heidän perheilleen. 
Julkisesti saatavan tiedon mukaan säätiön hallituksen jäsenillä on 
kyseenalainen tausta ja väärinkäytöksiä tilinpidossa. Säätiön talou-
delliset voimavarat ja osaaminen onkin syytä kyseenalaistaa. Sama 
koskee kaupungin avustuspäätöksiä. Siksi kaupungin poliittisten 
päättäjien tulisi arvioida avustuspäätökset uudelleen. Tontin raken-
nusoikeuden nostaminen muuta aluetta korkeammaksi ihmetyttää, 
sillä se rikkoo alueen arkkitehtonista ilmettä.

Mankkaa-seuran johtokunta on toiminut aktiivisesti kaava-
muutosasiassa. Yli 200 henkilöä on allekirjoittanut kaavamuutosta 
vastustavan adressin. Haluamme pitää tontin kaavan entisellään al-
kuperäisessä käyttötarkoituksessa. Vastustamme suurta sosiaalisen 
asuttamisen keskittymää, joka toisi alueelle ongelmia. 

Mankkaa on lapsiperheiden suosiossa, ja alue nuorentuu voi-
makkaasti. Uudelle päiväkodille on lähivuosina suuri tilaus. Kokin-
kyläntien rakentamaton tontti onkin suunniteltu esim. päiväkotia 

varten. Lähialuesuunnittelun mer-
kitystä ei voi vähätellä – kävely-
matkan päässä olevat päiväkodit 
ovat myös ekologinen valinta.

Mankkaa-seuran tehtävänä 
on valvoa aktiivisesti mankkaa-
laisten etuja ja tukea alueen 
ominaispiirteitä. Viime vuon-
na onnistuimme avaamaan 
uudelleen nuorisokahvila 
Cafe Manun ja perustamaan 
kauan kaivatun koirapuiston. 
Mitä muuta voisimme tehdä? 
– Tule kantamaan kortesi ke-
koon ja tekemään Mankkaasta 
vielä parempi paikka elää.

Toivotan kaikille mankkaalaisille  
hyvää kevättä.
 
Reijo Stedt
Mankkaa-seuran 
puheenjohtaja  

Lions Club Mankkaalle!

Puheenjohtajan palsta

Mankkaalle perustetaan muutaman vuo  -
den tauon jälkeen oma Lions Club. Klubin  
toimintaa suunnitellaan vasta, joten nyt on 
paras aika vaikuttaa siihen, mihin sitä halu-
taan suunnata. Alustavasti on keskusteltu 
esimerkiksi nuorten ja lasten toiminnasta 
sekä yhteistyöstä paikallisten koulujen 
kanssa. Tervetuloa vaikuttamaan ja keskus-
telemaan aiheesta Lions Clubin (pöydän) 
ääreen pääsiäistapahtuman aikaan ja ter-

vetuloa myös mukaan uuden Lions Clubin 
toimintaan! 

Leijonien nuorisovaihto
Nuorisovaihto on 17 (16)–21-vuotiai den 
nuor ten, pääsääntöisesti kesäaikana ta pah - 
tuvaa muutaman (3–6) viikon mit tais ta 
tutustumista muihin maihin ja nii den kult-
tuuriin perheoleskelun ja kansainvälisten 
leirien muodossa. Se on kaksisuuntaista, 
Suomesta lähtee ja Suomeen tulee nuoria.  
Se on erinomai nen mahdollisuus nuorille  
ja isännöi ville perheille päästä kansainväli-
seen kosketukseen ja saada usein elin ikäi - 
siä ystäviä muista maista. Monelle nuorelle  
se on myös ensimmäinen pitempi aikai nen  
oleskelu vieraassa ym päris tössä yksin ilman  
vanhempien mukanaoloa tarjoten siten mer-
kittävän mahdollisuuden nuoren itsenäisty-
misessä.

Leijonien nuorisovaihdon tehtävänä on 
luoda suomalaisille perheille ja heidän nuo-
rilleen mahdollisuus tutustua vieraisiin kult-
tuureihin ja ihmisiin vastaanottamalla tänne 

Leijonat lasten, nuorten  ja 
vanhusten asialla!

saapuvia nuoria. Lions-nuorisovaihtoon ei 
kuulu kouluopiskelu eikä ansiotyö.

Lions Quest – yhdessä kasvamisen 
ohjelma
Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä 
edistävä toiminnallinen ohjelma, joka on ke-
hitetty ajankohtaisten, suoma laisten ongel-
mien ennaltaehkäisemi seksi. Ohjelma tukee 
5–25-vuotiail le suunnattujen valtakunnal-
listen opetussuunnitelmien toteuttamista. 
Keskei senä teemana on ihmisenä ja yhteis-
kunnan jäsenenä kasvaminen.  Ohjel ma sopii 
ope tusmenetelmien monipuolistamiseen, 
arvo-, terveys- ja yrittäjyyskasvatukseen, eri 
kulttuuristen ryhmien yhteen hiomiseen ja 
ennen kaikkea antamaan elämisen taitoja.

Lions Quest -peruskursseilla kasvattajil-
le annetaan laajaa näkemystä kasvatukses-
ta, uskoa omaan itseen sekä lapsiin ja nuo-
riin, käytännön välineitä selvitä arkipäivän 
muuttuvissa ja haastavissa tilanteissa sekä 
rohkeutta, iloa ja ideoita välittää ja auttaa 
lapsen ja nuoren kasvamista.

Mankkaalaisten asialla 
– kaavamuutos puhututtaa



Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILA-KONDITORIA OY

KAUNEUTTA JA HYVÄÄ OLOA KOKO PERHEELLE

Mankkaantie 2–4 b, Mankkaanportti

Parturi-
Kampaamo

– Parturi-Kampaamopalvelut, puh. 09 412 9421 
– Kauneushoitola, puh. 044 293 5166 

– Hierontapaplvelu, puh. 050 553 3578 

Mankkaalaisena toimistona

MYYMME 
ylivoimaisesti eniten 
asuntoja Mankkaalla

Riitta 
Santasalo
LKV
040 773 8217

Oili 
Jörgensen
LKV
0400 550 508

Kirsi 
Apajalahti-Plyhm
LKV
050 343 4475

Heli
Korpinen
LKV
050 367 6666

Soita meille, niin sovitaan ilmainen 
hinta-arvio asunnostasi tai tontistasi!

Mankkaantie 2-4 
02180 Espoo

Puh 09-452 0700
Fax  09-455 8600

www.primalkv.com
myynti@primalkv.com

Kauneushoitola
Mia Frondelius

p. 09 455 2012

Sinulle, joka haluat  
yksilöllöstä palvelua.

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)

Kehoterapia  
Mary Henriksson

• Sidekudoshieronta
• Klassinen hieronta
• Lääkinn. laserhoito

Talvi-ihon hemmotteluun 
kosteuttava kasvohoito 

60 min. (sis. alkupuhdistus,  
kuo rinta, seerumi, kasvo hie  ronta, 
hoitonaamio, hoitovoide)

p. 040 725 7197

Älä kärsi kivusta, 
vaan tule hoitoon, joka auttaa50 e

Lauantait sop. muk.

Parturi-kampaamo
Hiushohde

p. 040 589 6608

Paikallinen 
Parma-keittiömyymälä

palvelee. 

Kysy
kätevää

rahoitusta !
Varaa aika keittiösuunnitteluun !

Erkki Sirén 040 767 3259

Olarinluoma 20, ESPOO, puh. (09) 7598 5570

MANKKAA -SEURAN JÄSENILLE ERIKOISEDUT!

Jalkojen perus- ja  
erityishoidot

Nauhakuja 2 / Taavinkoti
p. 09 452 1005 

www.kaisajarvelainen.net

JALKAHOITOLA
Kaisa Järveläinen

Jalkojenhoitaja

Mankkaantie 2–4,  
02180 Espoo

Aukioloajat ma–pe klo 8–17
puh. 0500 415 490

kari.hamalainen@verhoilutyo.fi  
www.verhoilutyo.fi 

Verhoilutyö  
Kari Hämäläinen Oy



Vanhalle, rakkaalle kalusteelle  
uusi ilme ja tulevaisuus
Kaipaako lempituolisi tai sohvasi kohen-
nusta tai uutta ilmettä? Mankkaanportin 
ostoskeskuksessa on reilun kahden vuo-
den ajan toiminut Verhoilutyö Kari Hämä-
läinen Oy. Yrittäjä Kari Hämäläinen kertoo, 
että kaikki kunnostukset tehdään vanhaa 
kunnioittaen yli 20 vuoden kokemuksella. 
Huonekalut verhoillaan ja kunnostetaan 
perinteisin menetelmin ja kuhunkin huo-
nekaluun soveltuvin materiaalein ja me-
netelmin. 

Vanhat ja uudemmatkin vankat puu-
huonekalut kannattaa kunnostaa, sillä ne 
kestävät lapsille ja lastenlapsille. Omaa 
ilmettä saa mieluisalla kangas- tai nah-
kavalinnalla, joka sopii muuhun kodin 
sisustukseen ja värimaailmaan. Yksilölli-
sesti käsityönä verhoiltu ja kunnostettu 
huonekalu on aina uniikki ja näin myös 
katseita ja kiinnostusta herättävä sisustu-
selementti. Kestävän kehityksen kannal-
ta on järkevää käyttää mieluummin hyvin 
aikoinaan valmistettuja kalusteita kuin 
ostaa lähes kertakäyttötavaraksi verratta-
via tusinatuotteita. Se säästää turhaa kaa-
topaikkakuormitusta ja vähentää turhaa 
kulutusta. Välttämättä vanhan kunnosta-
minen ei kuitenkaan aina ole kalliimpaa. 
Kannattaa keskustella ammattilaisen 
kanssa ja pyytää materiaaleista ja työstä 
arvio etukäteen. Myös huonekalujen kul-
jetus hoituu tilauksesta joustavasti.

Kuvassa yrittäjä Kari Hämäläinen sekä kahden vuoden oppisopimuskoulutuksessa oleva Iita Mylly-
niemi, jolla on jo aiempaa kokemusta vaateompelualalta.

Verhoilutyö Kari Hämäläinen Oy
Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo 
puh. 0500 415 490
kari.hamalainen@verhoilutyo.fi 
www.verhoilutyo.fi 

Ylärivissä vasemmalta (suluissa tehtävä ja työ-
ryhmä): Eero Virtanen (kaavoitus, liikenne ja ym-
päristö), Heli Immonen (asukas ja kulttuuri), Riitta 
Santasalo (kaavoitus, liikenne ja ympäristö), Sirk-
ka Lindroos (tiedotus), Lea Laine (tiedotus), Lauri 
Aalto (varajäsen, kaavoitus, liikenne ja ympäristö), 
Juhani Vähäaho, (vara jäsen, kaavoitus, liikenne ja 
ympäristö) Annukka van der Borch ( varapuheen-
johtaja, asukas  ja kulttuuri). 

Alarivissä vasemmalta: Virpi Rytkönen (vara jäsen, 
sihteeri, tiedotus) Reijo O. Stedt (puheenjohtaja, 
kaavoitus, liikenne ja ympäristö), Ritva Pesonen 
(rahastonhoitaja, asukas ja kulttuuri). 

Kuvasta puuttuu:  Taru Kangasniemi  (vara jäsen, 
asukas ja kulttuuri) ja Seija Samela (varajäsen, 
tiedotus).

Vuoden 2011 johtokunta esittäytyy

Mankkaanportin Verhoilutyössä teh-
dään verhoilutöitä kodinkalusteisiin – sekä 
perinteisiin että nykyaikaisiin – julkistiloihin, 
venetyynyihin ja patjoihin ym. Parhaillaan 
on työn alla Gumbölen kartanon vanhojen 
kalusteiden entisöinti ja kunnostaminen, joka 
on iso ja haastava työprojekti ja vaatii rau-
taista ammattitaitoa. Myöskin Munkkiniemen 
yhteiskoulun auditorion 1800 tuolin verhoilu 
oli iso työ, joka suoritettiin kunniakkaasti pe-
rinteiselle koululle.

Tervetuloa tutustumaan liikkeeseen,  
keskustelemaan toivomastasi kunnostus-
työstä ja pyytämään arvio sen suorittami-
sesta! Verhoilutyö on Suomen Verhoilija-
mestarien Liiton jäsen.

Riitta Santasalo
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