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Mankkaan liiketalon kaavamuutos etenee
asukkaiden vastustuksesta huolimatta

1/2003

Mankkaan liiketalossa, missä nyt
toimii Lidl:in myymälä on vireillä
kaavamuutos, joka mahdollistaisi
rakennuksessa noin 20% nykyistä
suuremman myymälän. Kaavamuu-
toskäsittely on edennyt asukkai-
den vastustuksesta huolimatta jo
nähtävilläpitovaiheeseen.

Rakennuksessa nyt oleva myymälä on
saatujen tietojen mukaan juuri alle 2000
k-m2 suuruinen, mikä on ns. vähittäis-
kaupan suuryksikön raja.  Suuryksikköjä
ei saa perustaa yleiskaavan keskustatoi-
minnoille tarkoitetun alueen ulkopuolel-
le, ellei alue ole asemakaavassa erityi-
sesti osoitettu tätä tarkoitusta varten.
Kaavamuutoksella tavoitellaan suuryk-
sikön sallivaa merkintää. Myymälän
koko olisi rajattu 2400 k-m2:iin.

Kaavamuutosta ovat aikaisemmin vas-
tustaneet eräät asukkaat sekä Mank-
kaa-seura. Tässä vaiheessa Mankkaa-
seura aikoo laatia kaavamuutoksesta

muistutuksen ja esittää, että vähittäis-
kaupan suuryksikköä ei sallittaisi. Perus-
teet olisivat pääpiirteittäin seuraavat:

Palvelutarjonnan supistuminen
Suuryksikön perustaminen johtaisi sii-
hen, että rakennuksesta poistuisi pie-
niä erikoismyymälöitä. Palvelutarjon-

nan supistuminen ei olisi asukkaiden
etujen mukaista.

Liikenteen haitat lisääntyvät enemmän
kuin kaavoittaja on arvioinut.
Suunnittelun lähtökohtana olevat liiken-
nemäärät ja niiden muutokset perustu-

Kahvitarjoilu,
kakun tarjoaa
.

Tapiolan
Leipomo

Asiat: Sääntömääräiset asiat
Kokousmateriaalia, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2002
on tutustumista varten seuran kotisivulla www.mankkaa-seura.fi

Sääntömääräisten asioiden jälkeen esitellään meitä Mankkaalaisiakin
 läheisesti koskettava, valmisteilla oleva Suurpellon osayleiskaava.
TERVETULOA kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Jatkuu sivulla 2

MAANANTAINA
17.03.2003 kello 19

Mankkaa-seura ry:n kevätkokous pidetään
Mankkaan makasiinilla, Vanhan-Mankkaan kuja 2 C
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Hyvät mankkaalaiset
Espoon kaupunki on strategiassaan
määritellyt itselleen arvot, “Espoon ar-
vot”, joista ensimmäisenä on mainittu
“Asukas- ja asiakaslähtöisyys”. Arvoja
on paljon helpompi luetella kuin toteut-
taa mikä on nähty myös yritysmaailmas-
sa. Asukaslähtöisyyttä ei konkreettisel-
la tasolla ole saatu Espoossakaan toteu-
tettua.

Syksyn 2002 aikana toteutetussa yhtei-
sökuvatutkimuksessa Espoon kaupunki
kartoitti sidosryhmiensä mielikuvia kau-
pungista. Tutkimuksessa tarkasteltiin
mm. mielikuvia Espoosta, Espoota kuvaa-
via ominaisuuksia ja joidenkin espoolais-
ten “merkkituotteiden” tuntemusta. Tut-
kimuksesta ja sen tuloksista kirjoitti Hel-
singin Sanomissa toimittaja Antti Manni-
nen. Henkilöstön vastausten mukaan hei-
koiten Espoota kuvasivat “asukas- ja
asiakaslähtöinen” ja “avoin viestijä”.
Tutkimuksesta ja sen tuloksista on tiivis-
telmä myös Espoon internetsivuilla. Siinä
tätä asiaa ei ole tuotu esille.

Asukaslähtöisyys olisi nyt tarpeen kun
Etelä-Espoon yleiskaavaa ja mankkaa-

laisia vielä läheisemmin koskettavaa
Suurpellon osayleiskaavaa valmistel-
laan ja niistä päätetään.  Vaikka asuk-
kaat ovatkin saaneet kaavavalmistelus-
sa esittää omia mielipiteitään ei niillä
näytä olevan kovin suurta arvoa.

Asukas- tai kaupunginosayhdistysten
rooli asukkaiden edunvalvojana ja toi-
saalta kulttuuriyhdistyksinä ei ole sel-
keä. Kaupunki tukee toimintaa vähene-
vässä määrin kulttuurilautakunnan
määrärahoista, mutta tuki on tarkoitet-
tu lähinnä kulttuuritarjontaan. Vuonna
2000 uudistetun maankäyttö- ja raken-
nuslain myötä asukasyhdistyksistä tuli
“osallisia” useimmissa oman toiminta-
alueensa kaavoitusasioissa. Tämä lisää

yhdistysten edunvalvonta roolia. Lain
tarkoituksena on avoimen vuorovaiku-
tuksen kautta muuttaa kaavoituspro-
sessi etupainoiseksi ja näin välttää ai-
kaa vievät muutos- ja valitusprosessit.
Olisi tärkeää, että asukasyhdistyksillä
olisi näissä asioissa myös mahdollisuus
tehokkaasti toimia asukkaiden edunval-
vojana ja paikallisena tiedonjakajana ja
-kokoajana.

Viime vuonna noin 3000 talouden Man-
kaalta hieman yli 200 asukasta maksoi
Mankkaa-seuran jäsenmaksun.  Tänä
vuonna seuramme yrittääkin tehostaa
jäsenmaksujen keräämistä ja uusjäsen-
hankintaa. Toimintamme perustuu va-
paaehtoistyöhön, mutta kovin montaa
lehteä tai tapahtumaa ei pienellä budje-
tillamme voida toteuttaa.

Toivomme tulevaisuudessa yhä useam-
man mankkaalaisen kokevan yhdistyk-
semme jäsenmaksunsa arvoisena.

Hannu Santasalo
puheenjohtaja
hannu.santasalo@kolumbus.fi

vat yli kaksi vuotta vanhaan laskennalli-
seen ennusteeseen. Lidl:in myymälän
avaamisen jälkeen tehdyt havainnot viit-
taavat paljon suurempiin muutoksiin.
Haittojen arvioimiseksi lähtökohdat pi-
tää tarkistaa nykytilannetta vastaaviksi.
Lisäksi kaavoittajan suunnittelun yhtenä
lähtökohtana oleva arvio siitä, että
Mankkaan asukkaista suurin osa hoitai-
si kauppa-asiansa kävellen tai pyörällä
on epärealistinen.

Liikenneverkkoa koskevaa
muuttunutta suunnittelutilannetta
ei ole otettu huomioon.
Espoon Teknisellä keskuksella on käyn-
nissä Mankkaantien, Vanhan-Mankkaan
tien ja Koiviviidantien liikenneturvalli-
suus- ja ympäristösuunnitelma, jonka
tavoitteena on turvallisuuden lisäämi-
sen lisäksi mm. läpiajoliikenteen rau-
hoittaminen ja haittojen minimointi. Tä-

män suunnitelman vaikutuksia ei ole
otettu huomioon liikenteeseen kohdistu-
via vaikutuksia arvioitaessa. Hankkei-
den tavoitteet ja/tai seuraukset vaikut-
tavat olevan osittain ristiriitaisia.

Kaavamuutoksen tavoite on epäselvä
Espoossa kaupunkisuunnittelun tavoit-
teeksi on ilmoitettu “luoda edellytyksiä
viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle
asuin- ja elinympäristölle taloudellisesti
ja kestävää kehitystä tukevalla tavalla
sekä ympäristövaikutukset huomioon
ottaen”. Tämän kaavamuutoksen tavoit-
teena on saada mahdollisuus perustaa
Mankkaan liiketaloon nykyisin sallittua
suurempi myymälä, mikä on ymmärettä-
vä tavoite rakennuksen omistajan näkö-
kulmasta. Alueen asukkaiden kannalta
kaavamuutos ei todennäköisesti johtaisi
viihtyisämpään tai turvallisempaaan
asuinympäristöön eivätkä ympäristövai-

kutuksetkaan olisi välttämättä positiivi-
sia, elleivät mankkaalaiset sitten tule-
vaisuudessa hoitaisi kauppa-asioitaan
jalkaisin tai pyörällä.

Hankkeeseen liittyvää aineistoa on näh-
tävillä mm. Tapiolassa Espoon kulttuuri-
keskuksessa. Mankkaa-seuralla on asi-
aan liittyvää aineistoa, josta osa sellai-
sessa muodossa, että se voidaan kiin-
nostuneille toimittaa sähköpostilla. Yh-
teyshenkilö: Hannu Santasalo
hannu.santasalo@kolumbus.fi
Osalliset, joita alueen asukkaat myös
ovat, voivat esittää muistutuksen suun-
nitelmaa kohtaan. Hankkeen tunniste on
“Kiiltokallio muutos, Mankkaa / 26140”
ja sitä koskeva muistutus tai mielipi-
teenilmaisu tulee tehdä Espoon kau-
punkisuunnittelulautakunnalle
osoitteella PL 20, 02771 ESPOO
viimeistään 18.3.2003.
hannu.santasalo@kolumbus.fi

Mankkaan liiketalon kaavamuutos...     Jatkoa etusivulta
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Suurpellon alue on kaavoituksen
kohteena ja alueelle ollaan valmis-
telemassa yleiskaavaa osana Es-
poon eteläosien yleiskaavatyötä.
Mankkaalaisia alue kiinnostaa si-
käli, että Suurpellon alue liittyy
Mankkaan alueeseen Lukukallion
ja Taavinharjulla alueella.

Henttaan ja Mankkaan välissä olevien
peltoaukeiden rakentaminen mahdolli-
sesti hyvinkin tehokkaasti ja raskaasti
on omiaan vaikuttamaan myös Mank-
kaan alueen tiesuunnitteluun ja läpiajo-
liikenteeseen. Tältä osin kiinnostaa eri-
tyisesti mahdollinen liikenteen lisäänty-
minen ja siitä seuraava tielinjausten te-
keminen ja rakentaminen alueemme
läpi. Lisäksi on selvää, että raskas ra-
kentaminen lähialueella vaikuttaa koko
alueen ilmeeseen ja mielikuviin siitä.

Tässä vaiheessa näyttää siltä, että ai-
kaisempiin luonnoksiin verrattuna uudet
suunnitelmat ovat alueemme kannalta
jonkin verran parempia.

Museovirasto on vastustanut alkuperäi-
sissä suunnitelmissa esitetyn kaltaista
rakentamista Henttaan peltoalueella.
Suunnitelmat ovat mitä ilmeisimmin täl-
tä osin jonkin verran muuttumassa niin,
että rakentaminen sijoittuisi eteläm-
mäksi.

Uusia asuntoalueita ja teitä Mankkaalle
Möilinmäen alueella on mahdollista,
että Kehä II varrella olevat kalliot tullaan
räjäyttämään ja niiden tilalle rakenta-
maan liikerakennuksia sekä uusia teitä.

Juhanilan alueen suunnalle on suunni-
telmissa kaavoittaa tehokasta asuntora-
kentamista. Tämä saattaa tarkoittaa
kerrostalorakentamista alueelle, joka
tällä hetkellä on rakentamatonta. Taa-
vinkylän koulun lähialueen metsät on
tarkoitus kaavoittaa pientalorakentami-
seen.

Asukaslisäys mittava Mankkaalla
Asukasmäärän lisäys Mankkaan alueel-
la saattaa olla jopa 1500 henkeä, mikä

Suurpelto - kaava etenee
vaikuttaa liikennejärjestelyihin sekä
koulu- ja päivähoitopalvelujen kysyn-
tään olennaisella tavalla. Kaavoitusta ei
voida tehdä ilman, että samalla on huo-
lehdittu tulevan asukasmäärän perus-
palveluista alueella.

Aikataulu on tiukka
Korjattu luonnos on tekeillä, ja se on tar-
koitus viedä kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan ja kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi huhti-toukokuussa. Muistutuk-
set ja lausunnot ajoittuvat elo-syyskuu-
hun. Uudelleennähtäville ehdotus tulee

myöhemmin ja valtuustokäsittely alkaa
vuoden 2004 aikana.

Ensimmäinen asemakaavan tavoiterun-
ko ajoittuu ennen kesälomia vuonna
2003 ja ensimmäinen asemakaavaehdo-
tus valtuustoon vuoden 2004 aikana.

Tässä vaiheessa on tärkeätä, että kaa-
voitustyön etenemistä seurataan. Lau-
takuntakäsittelyn alettua voimme saada
asiakirjat käyttöömme ja tulemme otta-
maan niihin kantaa sekä informoimaan
asian etenemisestä.

Jaana Virolainen ja Hannu Ranki

Suurpellon osayleiskaavan rajaukset                      Lähde: Espoon kaupunki

Nimetön-2.pmd 6.3.2003, 6:443



4  •  1/2003

Tarjolla laaja valikoima
rautakauppatuotteita

JRP-HUOLTO
Täyden palvelun

kiinteistöhuoltoyhtiö

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Vaihde 042 490161

Fax 548 1207

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh (09) 522 044

Auki: Su-T0+ 12-23, Pe-La 12-24

ATELJÉ AN
Parturi Kampaamo

Mari Kivikangas
Anne Paakkunainen

Mankkaantie 5 H, 02180 Espoo
puh 455 2012

gsm 040-519 9417/Anne

AINUT ALUEELLA

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo

Puh. 502 2595
Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Rosamore
Kukkien koko maailma

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh 412 7898

Esitä tämä ilmoitus liikkeessämme. 30 ensimmäiselle ostaneelle asiakkaalleEsitä tämä ilmoitus liikkeessämme. 30 ensimmäiselle ostaneelle asiakkaalleEsitä tämä ilmoitus liikkeessämme. 30 ensimmäiselle ostaneelle asiakkaalleEsitä tämä ilmoitus liikkeessämme. 30 ensimmäiselle ostaneelle asiakkaalleEsitä tämä ilmoitus liikkeessämme. 30 ensimmäiselle ostaneelle asiakkaalle

YLLÄTYSLAHJAYLLÄTYSLAHJAYLLÄTYSLAHJAYLLÄTYSLAHJAYLLÄTYSLAHJA

Nyt myös

• ruohonleikkurit • puutarhatraktorit
• viheralueiden hoitokoneet • lumilingot

• moottorisahat • pensas- ja siimaleik-
kurit • puutarhajyrsimet • raivaussahat

Mankkaantie 2-3, 02180 Espoo
Puh. 881 74920

Auki: Ma-Pe 10-19, La 10-16

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Auki: Ma-Pe 10-19, La 10-16

Vähän se ottaa, paljon se antaa.

Mankkaan Rauta

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh/Fax 455 4410

Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14Auki: Ma-Pe klo 9-18, La 10-14

KONDITORIA OY

P R I M A

PRIMA kiinteistövälitystä
ammattitaidolla!
Luota ammattitaitoomme
asuntoasioissa.
Anna-Mari Donner 040-773 8214
Riitta Santasalo 040-773 8217
Pirjo Pesonen 040-773 8216
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
P. 09-455 8100 www.primalkv.com

KIINTEISTÖT OY LKV [A]
PESONEN   SANTASALO   DONNER

P R I M A

Mankkaan
kauneushoitola

Mia Frondelius
SKY-Cidesco.dipl.kosmetologi

Mankkaantie 5 G,
02180 Espoo
puh 455 2112

gsm 040-589 6608

HIERONTAA

Pekka Seppänen
Klassinen- ja urheiluhieroja

Mankkaan kauneushoitola
Mankkaantie 5 G, 02180 Espoo

Ajanvaraukset
Puh. 041-571 5954
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Nuorten makasiinikahvila Mank-
kaan makasiinilla on toiminut jo
reilun vuoden. Se on avoinna joka
perjantai klo 18-22 elokuun puoli-
välistä toukokuun loppuun. Kahvi-
la on tarkoitettu yläkouluikäisille
eli 7-9 luokkalaisille nuorille, joita
siellä onkin käynyt noin 30 joka
perjantai.

Makasiinilla nuoret voivat viettää ai-
kaansa jutellen, musiikkia kuunnellen
ja erilaisia pelejä pelaten. Pientä purta-
vaa ja kahviakin on ollut tarjolla ja jos-
kus myös erilaista ohjelmaa. Paikalla
on aina vähintään kaksi aikuista ja illat
ovatkin olleet varsin ongelmattomia!

Vuorot on jaettu eri yhteisöjen kanssa si-
ten, että jokaiselle tulee yksi ilta kuukau-
dessa. Espoon kaupungin nuorisoasiain-
keskus ja Tapiolan seurakunta hoitavat
yhdessä yhden illan samoin kuin Mank-
kaa-seura ja Suomen Punaisen Ristin Ta-
piolan osasto. Lisäksi Mankkaan-,
Mankkaanpuron- ja Taavinkylän koulu
valvoo yhden illan kukin. Tulkaa tutustu-
maan toimintaan, niin näette samalla
varsin idyllisen ja historiallisen makasii-

Nuorisokahvilan toiminnasta
nin! Valvojia mahtuu vielä hyvin mu-
kaan. Tila on muuten vuokrattavissa eri-
laisiin tilaisuuksiin, etusijalla kuitenkin
nuoriso- ja järjestötoiminta. Yhteystie-

toja ja muutakin tietoa saatte allekirjoit-
taneelta.

kari.tuominen@espoo.fi

Mankkaan maamerkki, entinen viljamakasiini nykyisessä asussaan.

PÄÄSIÄIS-
HAUSKAA

Löydä muna
heinä-

suovasta!
Pääsiäismunien etsimisleikki

sunnuntaina 13.4.
kello 12.00

Makasiinin mäellä/
Väentuvalla.

Hauskaa koko perheelle!

Leikkiin pääsevät 0-10
-vuotiaat mankkaalaiset.

Paikalla on myös puffetti,
josta voit ostaa päiväkahvit.
Itse tapahtuma on lapsille
maksuton!
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Mankkaan asukaspuistohanke ete-
nee. Mankkaan makasiinilla pidet-
tiin 16.1.2003 avoin palaveri asian
tiimoilta, johon osallistui lukuisien
eri tahojen edustajia. Paikalla oli
mm. edustajia projektia vetävästä
Tapiolan sosiaali- ja terveyskes-
kuksesta, Espoon kaupungin tekni-
sestä keskuksesta, Mankkaa-seu-
rasta, Tapiolan seurakunnasta,
nuorisotoimesta, koulutoimesta ja
oli paikalla myös asukkaiden edus-
tajia.

Tilaisuudessa esiteltiin projektia ja niistä
keskusteltiin vilkkaasti. Kaikki osapuolet
olivat samoilla linjoilla projektin toteutuk-
sesta. Joistain yksityiskohdista esim. mi-
nigolf radan perustamisesta esitetiin
mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Tavoitteena on luoda uudenlainen malli
asukaspuistotoiminnan toteuttamiseksi
– eräänlainen kumppanuusmalli. Kun
toiminnan suunnittelussa ovat mukana
sekä toimintaa pyörittävät että toimin-
taa käyttävät osapuolet, toivotaan että
lopputulos täyttää kaikkien tarpeet ja
toiveet.

Suunniteltu asukaspuistoalue sijaitsee
Väentuvan eteläpuolella. Väentupa ja
Makasiini tulevat toimimaan asukas-
puiston sisätiloina. Puistoalueelle tul-
laan rakentamaan varasto ja sadekatos
sekä rakentamaan uusia leikkivälineitä
eri ikäisille lapsille jo olemassa olevien
lisäksi. Alepan taakse suunnitellaan
myös skeitti-ramppia. Alueen liikenne-
järjestelyistä tehdään erillinen suunni-
telma.

Toiminta
Asukaspuistotoiminta on avointa ja
maksutonta toimintaa, joka on tarkoitet-
tu eri-ikäisille lapsille ja varhaisnuorille
sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajil-
leen. Tapiolassa on vain yksi asukaspuis-
to Pohjois-Tapiolassa Tietäjäntiellä.
Suunnitellun puiston alue on Espoon lap-
sirikkainta.

Asukaspuiston iltapäivätoiminta vastaa
pienten koululaisten iltapäivähoidon tar-
peeseen. Toiminnasta on huolehtinut Ta-
piolan seurakunta, joka vastaa toimin-
nasta myös jatkossa. Kesäisin asukas-
puistossa on tarjolla maksuton lounas.

Tämä tukee erityisesti koululaisten pär-
jäämistä vanhempien ollessa töissä.
Asukaspuistotoiminta tukee myös van-
hempailomalla ja hoitovapaalla olevien
vanhempien kotonaoloaikaa tarjoamalla
kokoontumismahdollisuuksia ja muuta
aikuistoimintaa. Puistotoiminta voi
myös toimia maahanmuuttajien kotiut-
tamisen tukena. Iltaisin puistossa voitai-
siin järjestää toimintaa varhaisnuorille.
Alueen yhdistykset voivat kokoontua ti-
loissa ja järjestää niissä oma-aloitteista
toimintaa, vaihtoehtona esim. Manner-
heimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhe-
kahvila.

Miten projekti etenee
Tapiolan aluejaosto käsittelee asiaa
maaliskuun kokouksessaan viikolla 13 ja
sen jälkeen Mankkaan makasiinilla jär-
jestetään asukasilta, jossa alueen asuk-
kailla on jälleen mahdollisuus esittää
mielipiteitään hankkeesta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä hankkees-
ta, voit ottaa yhteyttä Marja Eroseen,
Espoon Kaupunki, puh 816 38339 e-mail
marja.eronen@espoo.fi

Mankkaan asukaspuistohanke etenee

Otsikko tuntuu kovin juhlalliselta,
kun kaupunki rahapulassaan ei aio
toteuttaa katuja ja puistoja luette-
loitavan vertaa.

Työohjelmassa on vain Porttikujan ra-
kentaminen. Uudenkyläntien raken-
nustyöt aiotaan aloittaa, jos valitukset
ehditään käsitellä.

Mankkaan keskuspuiston rakenta-
misen ensimmäinen vaihe on luvassa.
Teknisellä keskuksella ei kuitenkaan ole
siihen varattuna rahaa, joten maksaja
täytyisi löytyä muista hallintokunnista.

Monista mankkaalaisista varmaan nyky-
tilanteen mukainen maalaismaisuus on

Kunnallisteknisiä töitä v. 2003
tyydyttävää. Siihen, että kaupunki ottaa
rahat mutta ei hoida vastuitaan, on har-
vempi tyytyväinen.

Lohtuna on, että Vanhan Mankkaantien
liikenneturvallisuussuunnitelman toteu-

tusta ei aiota lykätä ensi vuodesta, jol-
loin sen piirustukset ovat valmiit.

Taisto Venermo
taisto.venermo@kolumbus.fi

Lions Club Mankkaa on lopettanut toimintansa
Saamamme tiedon mukaan Lions Club
Mankkaa on viime vuonna lopettanut
toimintansa.  Monivuotisen toimintansa
aikana “Leijonat” tekivät merkittävää
näkyvää ja näkymätöntä työtä Mank-
kaan alueen hyväksi. Eräs näkyvimmistä

toiminnan muodoista oli jokatalvinen
“Laskiaisrieha”, jonka vetäjinä he toimi-
vat.  Mankkaa-seura haluaa kiittää
Mankkaan Lionsien toiminnassa muka-
na olleita heidän panoksestaan alueen
hyväksi.

Nimetön-2.pmd 6.3.2003, 6:446



1/2003  •  7

Mankkaa-seura on 38 vuoden ajan Mankkaalla toiminut asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia
jäsentensä yhdyssiteenä, valvoen heidän yleisiä paikallisia etujaan sekä edistäen toimialueensa Mank-
kaan kaikinpuolista kehittymistä ja asuinympäristön yleistä viihtyisyyttä.

Tänä vuonna jäsenmaksut ovat entistä tärkeämpi tulonlähde yhdistyksellemme Espoon kaupungin vä-
hentäessä asukastoiminnalle antamiaan tukia.

Jäsenmaksuilla kustannamme mankkaalaisille tänä vuonna mm:

• Mankkaan Uutiset, mankkaalaisten oman tiedoituslehden ja Mankkaa-seuran kotisivun
www.mankkaa-seura.fi

• Lapsille suunnatun “Pääsiäismunien etsintätapahtuman” Palmusunnuntaina ja jos rahat riittävät niin
vähän muutakin kulttuuritarjontaa.

• Seuraamme ja pyrimme vaikuttamaan asukkaiden puolesta alueen kaavoitukseen sekä muihin asu-
miseen ja ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin ja tiedotamme niistä.

MANKKAA-SEURA RY 

SAMPO 800019 -70654787 

Saaja 
Mottatagare 

Tililtä n:o 
Från 

konto nr 

Viitenro 
Ref.nr 

Eräpäivä 
Förf.dag 17.3.2003 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

TILISIIRTO GIRERING 
Vain kotimaan maksuliikenteessä 
Endast för inrikesbetalningsförmedling 
 

Jäsenen nimi ja osoite: 

Euro 

- 

Allekirjoitus 
Underskrift 

Maksaja 
Betalare 

 
Nimi: _________________________ 

Osoite: _________________________ 

 _________________________ 

Jäsenkortti  2003

Mankkaa-seura ry 

Jäsenmaksu: EUR   10,00 
tai 
Kannatusjäsenmaksu: EUR   85,00 

Vap.eht.tukimaksu: EUR _______ 
 
Yhteensä EUR ___________ 

MERKITSE TILISIIRRON TIEDONANTOJA KOHTAAN NIMESI JA OSOITTEESI JÄSENREKISTERIÄ VARTEN 

Hyvä Mankkaan alueen asukas

Nimetön-2.pmd 6.3.2003, 6:447



8  •  1/2003

Mankkaa seura ry:n johtokunta 30.1.2003
Tehtävä / Toimikunta Puhelin Sähköposti

Drotar Kristiina Asukas- ja kulttuuri 0400 700 222 kristiina.drotar@smoy.com

Immonen Aune Kaavoitus- ja ympäristö 040 701 2419 aune.immonen@canon.fi

Kauppila Mauri Kaavoitus- ja ympäristö 523 013 mauri.kauppila@kolumbus.fi

Lunna Pauliina Tiedotus 0400 500 022 lunna@taittotalo.fi

Poussa Carita Varajäsen / Tiedotus 040 563 5309 poussa@netsonic.fi

Ranki Hannu Kaavoitus- ja ympäristö 050 597 9425 hannu.ranki@tresor.fi

Räisänen Jouko Taloudenhoitaja 502 3979 jouko.raisanen@teletekno.fi

Salomaa Ilari Asukas- ja kulttuuri 040 587 3322 ilari.salomaa@nokia.com

Santasalo Hannu Puheenjohtaja 050 550 0256 hannu.santasalo@kolumbus.fi

Toivonen Brita Varajäsen / Tiedotus 040 511 7570 brita@toivonen.inet.fi

Tuominen Kari Sihteeri / Asukas- ja kulttuuri 050 358 6525 kari.tuominen@espoo.fi

Venermo Taisto Varapuheenjohtaja / Kaavoitus- ja ympäristö 522 883 taisto.venermo@kolumbus.fi

Virolainen Jaana Kaavoitus- ja ympäristö 050 2860 jaana.virolainen@mrvlaw.fi

Ylh.  vas. Kari Tuominen (sihteeri), Taisto Venermo (vpj.), Hannu Santasalo (pj.), Jouko Räisänen, Hannu Ranki,
alh. vas. Carita Poussa, Pauliina Lunna, Brita Toivonen ja Aune Immonen.
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