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KAHVILA - KONDITORIA

Tilauksesta  palaveri-
pullat, täytetyt sämpylät 

ja täytekakut.

Tervetuloa!

Tilaisuus on tarkoitettu alle 10-vuotiaille mankkaalaisille. Ryh-
mät etsivät 15 minuutin välein heiniin piilotettuja pääsiäismu-
nia. Kaikki pienet etsijät palkitaan! Voit tulla paikan päälle vaik-
kapa noidaksi pukeutuneena, ota mukaasi pieni kori tai ämpäri.

Mankkaa-seura ry:n 

KEVÄTKOKOUS 
ma 8.4.2013 klo 19.00

Mankkaan väentuvalla, Vanhan Mankkaankuja 2 A.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
•	 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja 

toiminnantarkastuskertomus.
•	 päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 
Kakun tarjoaa Marian Kahvila-konditoria.

Kokouksen jälkeen keskustelua aiheesta
”MITÄ VOISIMME TEHDÄ MANKAAN VIIHTYISYYDEN 
PARANTAMISEKSI?”
kuten
•	 liikenne
•	 ympäristö
•	 lasten päivähoito
•	 jne.

Pääsiäishauskaa 

Etsi muna heinäsuovasta!
perheen pienemmille

TERVETULOA!

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

Pääsiäistapahtumassa tarjolla on buffet, jonka järjestää Mankkaan koulun 8 D luokka.

ASUKASTIEDOTE • 1/2013

Palmusunnuntaina24.3.2013 klo 12 - 15Makasiinin mäelläVanhan Mankkaan
kuja 2



Aurinko on taas näyttäytynyt ja ensimmäiset 
enteet keväästä ovat saapuneet. Päivällä 
räystäistä alkaa tippua vedet, hanget ale-

nevat kohisten. Yöt ovat vielä kylmät ja kaikki 
jäätyy uudelleen. Monien multasormia alkaa 
syyhyttää ja siemenet, sipulit ja taimet alka-
vat kiinnostaa. 

Yhtä selkeä tulevan ennuste ei ole espoolai-
silla kaupunginosayhdistyksillä, sillä tänä 
vuonna Espoon kaupunki on leikannut to-
della runsaasti antamiaan tukia. Ei ole käy-
tetty juustohöylää vaan käytetty kirvestä. 

Tuloksena kaupunginosayhdistyksille on 
jäänyt vain rippeitä edellisvuosiin ver-

rattuna. Siksi kuluva vuosi tulee olemaan 
taloudellisesti melkoisen haastava myös 

Mankkaa-seuralle. Samaan aikaan Mankkaa-
seuran maksava jäsenmäärä on vähentynyt. 
Rahakirstun pohja koliseekin tyhjyyttään. Mikä 
siis eteen? Jäsenmaksu on ollut jo monta vuot-
ta sama 10 €. Sitä ei mielellään nostettaisi, ettei 

maksu olisi kenellekään este jäsenyydelle. Pitäi-
si siis saada paljon uusia jäseniä, että Mankkaa-
seura voisi edelleenkin toteuttaa jo perinteiksi 

muodostuneet pääsiäis- ja adventtitapahtumat 
entiseen malliin. Lisäksi tietysti kolmesti vuo-
dessa ilmestyy tämä Mankkaa-seuran tiedo-

tuslehti, joka jaetaan jokaiseen alueemme talouteen. 
Lähde siis mukaan jäseneksi, jos et sitä vielä ole ja in-
nosta naapurisikin ja taloyhtiösi jäseniksi. 

Mankkaa-seura on alueemme etuja ajava järjestö, joka 
neuvottelee Espoon kaupungin kanssa aluettamme 
koskevissa asioissa, tai joka vastustaa erilaisia mankkaa-
laisille huonoja muutoksia. Esimerkkinä positiivisesta 
vaikuttamisesta on vaikkapa postin siirto Leppävaaran 
sijasta Tapiolaan. Nämäkin ovat varmaan perusteltuja 
syitä huolehtia siitä, että Mankkaa-seura pystyy toimi-
maan yhteisen edun ajajana.

Mankkaa-seura toimii vapaaehtoisvoimin, käytännössä 
pienehkö porukka aktiivisia tekee paljon yhteistä hyvää. 
Vapaaehtoisporukka toivottaakin tervetulleeksi jouk-
koonsa lisää innokkaita talkoolaisia. Olisi todella mu-
kavaa saada uusia ihmisiä mukaan joukkoomme. Seu-
raava yhteinen tapahtumamme on Palmusunnuntaina 
suklaamunien etsiminen perheen pienimmille. Jo tuo-
hon tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan auttamaan. 

Hyvää alkaneen vuoden 2013 jatkoa!

 Reijo Stedt
 puheenjohtaja
 reijo.stedt@kolumbus.fi
 Mankkaa-seura ry

Puheenjohtajan palsta

Kevät keikkuen tulevi

MANKKAA-SEURA RY:N JOHTOKUNTA ESITTÄYTYY
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa Mankkaan alueen asukkaiden etuja ja 
edistää alueen kehittymistä ja asuinympäristön viihtyisyyttä.

Ylärivissä vasemmalta: Lauri Aalto, Eila Ruuth-Idman, Taru Kangasniemi, 
Hannu Kyrölä, Juhani Vähäaho.
Alarivissä vasemmalta: Ritva Pesonen, Riitta Santasalo, Reijo O. Stedt (pu-
heenjohtaja), Annukka van der Borch (varapuheenjohtaja).

KEVÄINEN KUVA-ARVOITUS

Lisää Mankkaa-Seuran toiminnasta, kaava-asiaa ja kuva arvoitusten vastaukset löydät: www.mankkaa-seura.fi

Kuva-arvoitukseen kätkeytyy 3 lintua, 3 ammattia, 2 kasvia 
ja hyönteinen. Keksitkö kaikki?



Hinauspalvelu Immonen Timo Oy

040 166 3636

Yrityksen toimialana myös Huoneistoremontit 32,00€/h + alv.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

PIHAÄSSÄT
• pihatyöt
• kivityöt
• puiden kaato
• terassilaudoitukset

TOIMI AJOISSA:
Lumityösopimukset nyt jo 
ensi talveksi!

Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan leipomon viereisessä ok-talossa)

09-5021603 / 0400-209187 / fax 09-4123068

kristiina.nordling@saunalahti.fi
www.mankkaanelainlaakari.fi

Mankkaantie 2-4, 

02180 Espoo

Puh. 09 452 0700  

www.primalkv.comVälityspalkkio huoneiston velattomasta hinnasta 3,9% ja kiinteistöstä 4,9% sis. alv. 24%

VÄL I TÄMME KOT IS I  KÄS ITYÖNÄ

Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalvelua Mankkaan ostoskeskuksessa. 

Yritys on hyväksytty ensimmäisenä espoolaisena toimistona Suomen 

Kiinteistönvälittäjäliiton laatujärjestelmään ja sen yrittäjä on valittu Vuoden 

Kiinteistönvälittäjäksi. Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota asunnostasi!

ystävällinen laatuvälittäjäsi lähellä

kirsi apajalahti-plyhm

Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 343 4475

riikka pfitzner-saarnia

Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 502 2171

ritVa miikkUlainen

Kiinteistönvälittäjä, LKV

044 777 2577

oili jörgensen

Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 550 508

riitta santasalo

Kiinteistönvälittäjä, LKV, TJ

040 773 8217
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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

Livia CLub 
Mankkaa on 
avattu!

EUROA/KK

EI
SITOUTUMIS-

AIKAA!

 Tyylikäs naisten kuntosali    www.liviaclub.fi



Joukkoomme on tullut uusi työntekijä Jenni Hirvonen. 
Hänen mukanaan uutuutena laadukkaat Balmain 
hiusten teippipidennykset! Hinta alk. 266,00 €.

Kasvohoidot ja jalkahoidot sertifioidulla 
luonnonkosmetiikalla SKY-CIDESCO 
- kosmetologi Mia Kurvinen.

Kauneutta ja hyvää oloa koko perheelle

www.parturikampaamojaspis.fi

• Parturi- ja kampaamopalvelut - 09 412 9421
• Kauneushoitola - 044 293 5166

Parturi-kampaamopalvelu / Kauneushoitola   
Mankkaantie 2-4 B, Mankkaanportti, 2 krs.

HYI ESPOO!

Espoon kaupunki ei suostu laittamaan väliaikaista ylikul-
kusiltaa Mankkaanpuron yli Seilinniitynpolun jatkeelle 
vanhan sillan tuhouduttua. Kaupunki jopa uhkaa tuhota 

sillan , jos laitamme itse. Kyseisetä kohdasta on vuosikymme-
niä menty yli ja nyt tilanne on tosi kurja. Sillan kautta pääsi 
ennen oikaisemaan esim. urheilupuistoon mennessä, tai kes-
kustaan kävellessä, nyt mennään autolla….

Risuja ja ruusuja KIITOS TALVIKUNNOSSAPIDOLLE!

Ulkoilu on sujunut kauniissa talvikeleissä tur-
vallisesti, sillä teiden auraus on välilllä runsaasta 
lumetulostakin huolimatta sujunut aiempaa pa-

remmin. Mankkaa onkin 
täynnä luontoa ja metsäisiä 
polkuja, jotka kutsuvat ul-
koilijoita liikkumaan ja tänä 
talvena se on onnistunut 
myös ilman suksia. 

Vasemmalla kuntosaliohjaaja Anastasia Donina ja oikealla yrittäjä, fysioterapeutti Teresa De 
Rita-Cavlek.

Mankkaanportin ostoskeskuksen yläker-
taan Lidlin yläpuolelle on avattu aikuisel-
le naiselle suunniteltu elegantti ja toimi-
va kuntoklubi Livia Club.

TYYLIKÄS NAISILLE SUUNNATTU KUNTOKLUBI AVATTU!
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Kauniisti sisustetussa tiloissa harjoittelet 
helppokäyttöisillä ja moderneilla lait-
teilla lämminhenkisessä ympäristös-

sä. Shamppanjan väriset kuntoilulaitteet ja 
upean korkeat kaari-ikkunat luovat ainutlaa-
tuisen tunnelman. Harjoittelun lomassa voit 
ihailla maisemia, seurustella kaverin kanssa 
tai kuunnella vaikkapa musiikkia. Vastaavan-
lainen Livia Club toimii jo Haukilahdessa.

Livia Training tehostaa ajankäyttöä ja ke-
hittää kuntoa tehokkaasti. Ohjelma on opti-
moitu yhdistelmä lihaskuntoharjoittelua ja 
sykettä nostavaa aerobista liikuntaa, joka on 
tutkitusti kolme kertaa tehokkaampaa kuin 
pelkkä aerobinen harjoittelu. 30 minuutin 
mittaisen harjoituksen aikana rasvaa palaa ja 
samalla lihakset kiinteytyvät.

Livia Clubin jäsenille räätälöidään oma 
harjoitusohjelma, joka kulkee aina muka-
na jäsenkorttiisi ladattuna. Käytössä on siis 
suomalaiset HURin valmistamat Smart Card 
älykorttilaitteet, joiden ansioista treenaami-
nen on on todella helppoa ja monipuolista. 
Jäsenkortti syötetään laitteeseen ja laite ker-
too mitä pitää tehdä. Ohjelma mukautuu ke-
hittymisen mukaan ja säätää vastukset juuri 

oikeiksi. Kun kunto kehittyy ja viimeiset tois-
tot alkavat tuntua helpoilta, osaa laite lisätä 
jatkossa vastusta ja ohjelma pysyy koko ajan 
haastavana. Näin harjoittelu on aina helppoa 
ja nousujohteista. Ja vain puoli tuntia riittää 
kun liikut säännöllisesti. Yksinkertaista todel-
lakin!

Samoissa tiloissa on myös mahdollisuus 
saada hemmottelua kauneushoitolassa, joka 
tarjoaa perinteisen kasvo-, käsi-, jalka- sekä 
vartalohoitojen lisäksi mm. ripsien pidennys-

tä ja kestopigmentointia. Olisiko paikallaan 
ottaa hetki aikaa itselleen arjen keskellä ja 
nauttia olostaan?

Iloinen ja reipas Livian henkilökunta toi-
vottaa uudet asiakkaat tervetulleeksi tutus-
tumaan ja kuuntelemaan minkälainen tämä 
uudenlainen tapa on huolehtia kunnosta. 
Tutustumiskäynti ei sido mihinkään.

Lisätietoja: www.liviaclub.fi

Teksti: Riitta Santasalo


