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Sähkön ja energian hinta
tulee nousemaan jatkuvasti!!! MAANANTAINA 

16.3.2009 klo 18 alkaen

Väentupa, 
Vanhan-Mankkaan kuja 2 C

Illan esiintyjät: 
Tatu Nevalainen ja 
Tuomas Sokolinicki, Kessele Oy

kevätkokous

Asiat: Sääntömääräiset asiat

Kokousmateriaalia, mm. 
tilinpäätös ja toimintakertomus 
vuodelta 2008 tutustumistanne 
varten seuran kotisivulla 
www.mankkaa-seura.fi

Kahvitarjoilu.
Kakun tarjoaa

Kevätkokouksen 
aiheena: 

Tule kuuntelemaan ja kyselemään asiasta Mankkaa-seuran kokoukseen 
16.3.2009 klo 18.00.

Kuva: motiva.fi

•	lämpöpumpustako	halpa	ratkaisu	energian	
	 säästöön?
•		ilmalämpö-	vai		kalliolämpöpumppu?
•		milloin	saadaan	valtion	energia-avustusta?

Erilaisista lämpöpumppu-
ratkaisuista kertovat 
Tatu Nevalainen ja 
Tuomas Sokolinicki 
Kessele Oy:stä.
Kaikki tervetulleita, 
myös ei jäsenet.

Leikki on tarkoitettu 0–10–vuotiaille mankkaalaisille. 
Tulkaa katsomaan koko perhe!

Etsintäpartiot lähtevät 15 minuutin välein.
Tarkkavainuiset löytävät maastoon piilotettuja suklaamunia! 
Kaikki pienet etsijät palkitaan!

Jos haluat, voit tulla noidaksi pukeutuneena. Pieni ämpäri 
mukaan. Säänmukainen asu. Sormikkaat, joilla saa hyvän 
otteen pienistä munista.
Puffetin järjestää Mankkaan koulun oppilaat. 
Muutoin tilaisuus on maksuton.

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

Palmusunnuntaina 5.4.2009 
klo  12–15 Makasiinin mäellä
Vanhan-Mankkaanpolku 2

Tilaisuuden järjestää:

•	 Hei	mankkaalainen!

•	 Kiinnostavatko	
	 Mankkaan	asiat?

•	 Haluatko	vaikuttaa
	 asioihin?

•	 Mitä	itse	voisit
	 tehdä	lisätäksesi
	 viihtyisyyttä	asuin-
	 alueellamme?

*
Kerro	mielipiteesi
Mankkaa-seuran

kotisivuilla
www.mankkaa-seura.fi

”kuinka säästän lämmityskustannuksissa”
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Hyvät mankkaalaiset
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Mankkaa-seuran	 perinteisen	 joulu-
tapahtuman	 aikaan	 ensimmäisenä	
adventtisunnuntaina	 sää	 oli	 kovin	
tuulinen,	 mutta	 onneksi	 räntäsateelta	
säästyttiin.	 Sää	 asettikin	 johtokunnan	
improvisaatiokyvyille	lieviä	paineita. 

Letunpaistoteltan pystyttäminen oli tuules-
sa vaikeaa. Partiolaisilla oli hieman kylmä 
paistella muurinpohjalettuja tuulessa huo-
juvan telttakatoksen alla. 

Espoon latu huolehti ulkotulista ja maan 
mainiosta joulupukista. Ulkotulet kaivettiin 
hiekkakasaan tuulen suojaan makasiinin 
edustalle.  Siitä tulikin oikein kehuja kerää-
vä valoteos.

Sisällä Väentuvassa oli glögi- ja piparitar-
joilu sekä jouluaskartelua lapsille. Makasii-
nissa Mankkaan koulun 8d luokka piti puf-
fettia. Luokan tyttöbändi tarjosi joulukon-
sertin kahvittelijoiden iloksi esittäen ihania 
perinteisiä ja hyvin sovitettuja uudempia 
joululauluja.

Cantores Minoreksen poiat esiintyivät asu-
kaspuiston katoksessa kahdesti. Aluksi pai-
kalla oli vain kourallinen yleisöä, ja kylmä 

hiki kertyi järjestäjien otsalle. Ei sää nyt 
sentään näin kylmä ole! Menin hetkeksi  
puffetin puolelle kuuntelemaan musiikkia 
ja ilmoitin kuuluvalla äänellä, että Tierna-
pojat aloittavat hetken kuluttua. Ihana yl-
lätys odotti alhaalla esityspaikalla. Se oli 
täynnään kuulijoita, jotka oikein odottivat, 
milloin ne Cantiksen pojat aloittavat

Harvoin kuulee Tiernapoikia alkuperäis-
esityksenä. Viiden minuutin lyhennelmän 
sijaan kuulimme lähes puolen tunnin esi-
tyksen kolehdin keruineen päivineen. Po-
jat osasivat paitsi laulaa, myös näytellä, 
mikä ilahdutti pienimpiäkin katsojia, jotka 

jaksoivat seurata esityksen keskittyneesti 
loppuun asti. Jälkimmäisessä esityksessä 
oli vähemmän kuulijoita, mutta tunnelma 
sitäkin korkeammalla.

Mankkaa-seura kiittää yhteistyökumppa-
neitaan Espoon latua, Eräsusia, Seurakun-
nan iltapäiväkerhoa, Mankkaan koulun 8d 
-luokkaa jälleen kerran onnistuneesta jou-
lutapahtumasta. Unohtamatta teitä Mank-
kaalaisia, jotka saavutte paikalle säästä 
huolimatta vuodesta toiseen.

Heli	Immonen
Kulttuuri- ja asukastyöryhmä

Cantores Minoreksen tiernapojat toivat joulumielen

Mankkaa-seuran	 44.	 toimintavuosi	 on	
päässyt	 hyvään	 alkuun	 ja	 johtokunta	
uudessa	 kokoonpanossa	 on	 aloitta-
nut	 toimintansa.	 On	 paikallaan	 kiittää	
edellistä	 johtokunnan	 puheenjohta-
jaa	 Brita	 Toivosta	 ja	 nyt	 johtokunnas-
ta	 poisjääneitä	 ansiokkaasta	 työstä	
mankkaalaisten	hyväksi.

Yleisesti ottaen Mankkaa on arvostettua 
asuinaluetta, joka koetaan viihtyisäksi ja 
miellyttäväksi paikaksi asua. On väljyyttä ja 
ympärillä vihreää luontoa ulkoilumahdolli-
suuksineen. Myös tarvittavat päivittäispal-
velut ovat hyvin saatavilla.

Nykyään ankeina talouslaman aikoina pu-
hutaan paljon yhteisöllisyydestä ja myös 
vaaditaan sen tyyppistä toimintaa entistä 
enemmän. Mankkaa-seura edustaa juuri 
tällaista asukkaiden yhteisöä.  

Ja työtä meillä todella riittää. On monia 
meitä mankkaalaisia koskevia asioita, joi-
den korjaamiseen tarvitaan yhteisiä ponnis-
tuksia. 

Edelleenkin kasvava liikenne tuottaa ongel-

mia. On piittaamattomuutta liikennesään-
nöistä, ylinopeuksia, liikenteeseen on tullut 
mopoja ja mopoautoja, joiden kuljettajat 
eivät aina muista liikenteen pelisääntöjä. 
Entäpä sitten mankkaalaiset nuoret? Heiltä 
puuttuu kokoontumispaikkoja ja ohjattua 
toimintaa. Tästä taas on ollut seurauksena 
melkoisen vakaviakin ongelmia. 

Mankkaalla on meneillään meitä kaikkia kos-
kevia kaavoitushankkeita. Tällaisia ovat tällä 
hetkellä Suurpellon Mankkaan puolen ja en-
tisen kaatopaikka-alueen kaavoitus. Näihin 
meille tärkeisiin kaavoituksiin on mahdollis-
ta vaikuttaa yhdistyksemme kautta.

Mankkaa-seura järjestää monia yhteisiä ta-
pahtumia sekä aikuisille että lapsille. Näitä 

ovat esimerkiksi suositut pääsiäis- ja joulu-
tapahtumat sekä syysmarkkinat. Tarvitsem-
me jäseniä yhdistykseemme, jotta tällainen 
toiminta olisi mahdollista. Toivommekin, 
että mahdollisimman moni mankkaalainen 
liittyisi jäseneksi maksamalla tämän lehden 
liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti 10  

€:n jäsenmaksun.

Mankkaalla on paljon sähkö- ja öljylämmit-
teisiä taloja. Näiden lämmityskustannukset 
ovat nousseet viime vuosina reippaasti ja 
tulevat varmasti nousemaan jatkossakin 
Yhdistyksen viime kevään kokouksen yhte-
ydessä oli tarkoitus kertoa uusista innovaa-
tioista, lämpöpumpuista, joilla on mahdol-
lista saada merkittäviä säästöjä energian 
kulutuksessa. Ajanpuutteen vuoksi ei asiaa 
silloin ehditty kunnolla käsitellä. Siksi tä-
män kevään kokouksen 16.3.2009 jälkeen 
on varattu mahdollisuus kuulla esityksiä ja 
keskustella aiheesta ”Kuinka säästää ener-
giaa ja kustannuksia lämmityksessä”. 

Tervetuloa mukaan (tilaisuus on kaikille 
avoin)!

Juhani	Vähäaho, puheenjohtaja 
e-mail: juhani@vahaaho.fi

Mankkaantie 2–4
(Lidl talo)

Puh. 050 573 1548
www.kessele.fi
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Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILA-KONDITORIA OY

Kauneushoitola
Mia Frondelius Hiushohde

p. 09-455 2012p. 040-589 6608
SKY-CIDESCO-kosmetologi 

Mia Frondelius

Lahjakortit ja G.M Collin ihonhoitotuotteet

Mankkaantie 32   02180 Espoo   (Noretron kiinteistö)

Hiustenleikkaus 
koko perheelle

Kehoterapia
Mary Henriksson

•Klassinen hieronta
•Sidekudoshieronta
•Niska- ja päähieronta
•LASERHOITO

Maalis-huhtikuu pakettitarjous:
kasvo- käsi ja
jalkahoito yht. 

Parturi-kampaamo

p. 040-725 7197

Palvelemme
maanantaista

perjantaihin klo 8–21,
lauantaisin klo 8–18,

kesäsunnuntaisin 12–21

P R I M A KI INTEIS TÖT OY LKV [A]

Teemme yksittäisenä toimistona
eniten asuntokauppoja Mankkaalla.
Luota alueesi vankkaan asiantuntijaan.
Meillä asuntosi on yksi tärkeimmistä,
eikä vain yksi monista. 

Mankkaantie 2-4                            02180 Espoo                            P. 09-452 0700  

www.primalkv.com

Mankkaan johtava kiinteistönvälittäjä!
P   R   I   M   A

Kipuun tehokas 
sidekudoshieronta

115 E

p. 050-305 7605
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Lauantait 
sopimuksen 

mukaan

kylpemiseen 
erikoistunut 
hyvinvointiliike

•	Arctic	Spas	
	 ulkoporealtaat
•	Aquator	kylpy-	
	 ja	poreammeet

Jokaiseen kotiin pientä 
kivaa tavaraa itselle 

tai lahjaksi

Mankkaantie 2–4a
Avoinna ark. 11–19 ja la 10–15

www.arcticspas.fi

SPA  Living

Paikallinen
Parma-keittiömyymälä

palvelee.

Kysy
kätevää

rahoitusta ! Varaa aika keittiösuunnitteluun !
Erkki Sirén 040 767 3259

Salla-Johanna Happonen 0400 717 850

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

MANKKAA -SEURAN JÄSENILLE ERIKOISEDUT!

www.parfaitk.com
Juhliinne

Annika Solin

Kokeile nyt RENTOUTTAVAA

HOT STONE
 hierontaa

U
U
T
T
A

Myös klassista hierontaa,
perjantaisin ja LAUANTAISIN
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Ylärivissä vasemmalta: 
Lea Laine (varajäsen, tiedotus), 
Riitta Santasalo (kaavoitus, 
liikenne ja ympäristö), 
Juhani Vähäaho (puheenjohtaja, 
kaavoitus, liikenne ja ympäristö),  
Ela Ekblad (asukas ja kulttuuri),   
Sonja Luukko (sihteeri, asukas 
ja kulttuuri), 
Matti Passinen (kaavoitus,
liikenne ja ympäristö),    
Alarivissä vasemmalta: 
Eeva Husgafvel (varajäsen, 
asukas ja kulttuuri), 
Sirkka Lindroos (varapuheen-
johtaja, tiedotus), 
Heli Immonen (asukas ja kulttuuri).

Kuvasta puuttuvat: Petro Airas 
(varajäsen, asukas ja kulttuuri), 
Kristiina Drotár (varajäsen, asukas 
ja kulttuuri), Riina Hero (varajäsen, 
tiedotus) Sami Kuitunen (varajäsen, 
kaavoitus, liikenne ja ympäristö). 

Johtokunnan esittely Vuoden 2009 johtokunta (suluissa tehtävä ja työryhmä): 

palaa usein oman tuotevalikoiman ulkotuli 
jykevässä graniittikuoressa. 

Suomalaiset ovat perinteistä saunojakan-
saa, varsinkin omalla kesämökillä. Joskus 
hyväntuoksuinen lämmin kylpy saattaa olla 
lempeä ja rentouttava irtiotto arjesta ran-
kan työpäivän päätteeksi.

Ripaus ylellisyyttä myös kotosalla  – Spa Living
Mankkaalaisia hemmotellaan uudella liik-
keellä Mankkaanportin ostoskeskuksella. 
SPA Living tarjoaa näkyvimpinä tuotteinaan 
myös Suomen ilmastoon soveltuvia ulkopo-
realtaita. Liikkeen omistajilla Heidi ja Sami 
Johanssonilla on ollut sellainen kaksi vuotta 
omassa käytössä ja nautittu on! Myynnissä 
on myös sisäkäyttöön tarkoitettuja upeita ja 
laadukkaita kylpy- ja poreammeita. Tuote-
valikoima täydentyy myös perinteisillä kyl-
pytynnyreillä. Yrittäjät kuuntelevat herkällä 
korvalla asiakkaitten toiveita ja kasvatta-
vat tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. 
Tilavassa myymälässä voi kokeilla omassa 
rauhassa kylpemistä ennen ostopäätöksen 
tekemistä!

Myynnissä on myös pienempiä tuotteita, 
jotka liittyvät joko kylpemiseen, hyvinvoin-
tiin ja hemmotteluun. Laadukkaita Thann & 
Harnn saippuoita, aromaattisia öljyjä, ko-
timaisia Lapuan Kankureiden pyyhkeitä ja 
kylpytakkeja voi ostaa vaikka lahjaksi ystä-
ville ja sukulaisille. Lapsia varten on kivoja 
Emmi-pyyhkeitä, jumppa- ja uimapussukoi-
ta, kylpyleluja sekä mm. lisäaineettomia 
keksejä ja limsoja! Liikkeen ulkopuolella 

Tervetuloa tutustumaan liikkeeseen ja sen 
tuotevalikoimaan arkisin klo 11–19 ja lau-
antaisin klo 10-15 tai sopimuksen mukaan 
(050-5650143)!

SPA Living
www.arcticspas.fi  

Riitta	Santasalo
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