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Espoo 550 vuotta - Sipulikukkakilpailun tulos julkaistu!Espoo 550 vuotta - Sipulikukkakilpailun tulos julkaistu!

Nuorisosta ja sen hyvinvoinnista Nuorisosta ja sen hyvinvoinnista 
(mielummin kuin pahoinvoinnista)(mielummin kuin pahoinvoinnista) 

Kahvitarjoilu.
Kakun tarjoaa

Illan teemana:  Onko vitsit vähissä murkkujen kanssa?Onko vitsit vähissä murkkujen kanssa?

Tulkaa mukaan keskustelemaan 
ja tekemään teitä kiinnostavia kysymyksiä!

kanssamme 
keskustelevat 
asiantuntijat 
Mankkaan 
koulusta,

terveydenhoitaja
Arja Böhme ja 

erityisopettaja 
Kati Kling.

Mankkaa-seura ry:n 

SyyskokousSyyskokous
 maanantaina 20. 

lokakuuta 2008 kello 19.00
uudistetulla 

Mankkaan Väentuvalla 
Makasiinin takana 

Vanhan – Mankkaankuja 2 C

Sääntömääräiset asiat:
• puheenjohtajan valinta 
 vuodelle 2009
• johtokunnan jäsenten valinta  
 erovuoroisten tilalle
• vuoden 2009 toiminta-
 suunnitelma ja talousarvio

Muistathan, että vain seuran 
jäsenet ovat valtuutettuja 
äänestämään.

HyväHyvä
Mankkaa-Mankkaa-

seura!!seura!!

Vuosi sitten Espoon Omakotiyhdistys 
(EOK) ja kaupungin Viherpalvelu ja-

koivat Espoon 550 juhlavuoden kunniaksi 
omakotiyhdistysten istutettavaksi suuren 
määrän kukkasipuleita. Istutuskohteita oli 
kaiken kaikkiaan 18 ja viime keväänä Vi-

hertekoryhmä kiersi tarkastamassa ja ku-
vaamassa kaikki kohteet. Viherpalvelun mu-
kaan toteutetut istutuskohteet olivat hyvin 
tasaväkisiä ja vaikea asettaa paremmuus-
järjestykseen. Kilpailun jaettu ensimmäinen 
palkinto meni Laajalahden ja Lahnuksen 

omakotiyhdistykselle. Hyvänä kakkosena 
palkittiin Mankkaan, Pihlajamäen ja Röylän 
omakotiyhdistykset. Puheenjohtajamme 
kävi 1.10.2008 vastaanottamassa palkinnon 
EOK:n 40-vuotisjuhlassa, joka pidettiin Al-
bergan kartanossa Leppävaarassa.
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Onneksi olemme saaneet osaksemme 
joitakin ihania syyspäiviä melko ma-

sentavan elokuun jälkeen. Ilman Kauhajoen 
murhenäytelmää syyskuu olisikin jäänyt 
mieliimme aurinkoisena ajanjaksona. 

Suunnitellessamme johtokunnassa tämän 
lehden sisältöä ja tulevan syyskokouksen 
ohjelmaa emme aavistaneet miten kouraise-
van ajankohtaisen aiheen olimme valinneet. 
Kauhajoen ja Jokelan traagisten tapahtu-
mien johdosta lehtien mielipidepalstat ovat 
olleet täynnä lasten ja nuorten hyvinvointia 
koskevia kirjoituksia. Aihe puhuttaa ja sen 
on syytä puhuttaa. Lasten ja nuorten hyvin-
vointi on meidän aikuisten vastuulla. Mei-
dän on jälleen kerran aika miettiä elämän 

perusarvoja ja niiden tärkeysjärjestystä. 
Mankkaan koulujen terveydenhoitaja ja eri-
tyisopettaja, jotka päivittäin ovat yhteydes-
sä meidän lapsiin ja nuoriin ovat lupautu-
neet tulemaan keskustelemaan kanssamme 

Mankkaan nuorten nykytilanteesta.

Mankkaan koululaiset ovat aina olleet 
tärkeässä asemassa Mankkaa-seuran toi-
minnassa ja tässäkin lehdessä kerromme 
Taavinkylän koulusta sekä uutisoimme 
Mankkaanpuron ala-asteen medialuokkaa, 
jotka tänä syksynä siirtyivät jo neljännelle 
luokalle.

Tänä päivänä puhutaan paljon yhteisöllisyy-
destä. Ihminen etsii turvaa omassa asuin-
ympäristössään ja me Mankka-seurassa 
toivomme, että voimme omalla toiminnal-
lamme lisätä yhteisöllisyyttä Mankkaan 
alueella.

Brita Toivonen

Mankkaa-seura järjesti ensimmäistä 
kertaa elokuun viimeisenä sunnun-

taina syysmarkkinat makasiinilla ja remon-
toidulla väentuvalla. Asukas- ja kulttuuri-
työryhmä ideoi syysmarkkinatapahtuman, 
koska haluttiin tarjota ohjelmaa myös 
aikuisille jo suosittujen lasten pääsiäis- ja 
adventtitapahtumien lisäksi. 

Idean laajetessa kirpputorista syysmark-
kinoiksi päätettiin ottaa mukaan myös 
mankkaalaisia yrityksiä, jotka esittelivät 
toimintaansa ja möivät tuotteitaan edulli-
sesti. Yksi tapahtuman teema oli kierrätys, 
josta YTV:n edustaja oli kertomassa. Tut-
tuun tapaan saatiin yhteistyökumppaneiksi 
Mankkaan Eräsudet, jotka leikittivät lapsia 
ja paistoivat muurinpohjalettuja. Mankkaa-
seura huolehti puffetista ja makkaranmyyn-
nistä.

Keli ei huolettanut Mankkaa-seuran johto-
kuntaa tuona kirkkaana syyssunnuntaina. 
Olimme varautuneet sadekeliin jo edellise-
nä päivänä järjestelemällä väentuvalle ja 
makasiinin yläkertaan noin 30 kirpputori-
paikkaa. 

Pöytävuokralaisilla oli kuitenkin valinnanva-
paus perustaa myyntipaikkansa ulos, minkä 
jotkut vuokraajat tekivätkin käytyään tarkis-
tamassa myyntipisteensä sisällä. 

Mankkaan syysmarkkinat makasiinilla ja 
väentuvalla onnistuivat hyvin

Lopputulos oli varsin onnistunut. Makasiinin 
ja väentuvan viheriöllä oli oikea markkina-
tunnelma. Ja millaista tavaraa… ja millä 
hinnalla! Kokeneena kirpputorikävijänä voi 
huoletta kutsua sitä ostajan paratiisiksi. Itse 
täydensin kirjahyllyäni kahdeksalla uudella 
dekkarilla ja neljällä lastenkirjalla hintaan 
15 €. Kahdeksan kuparipannua päätyi kesä-
mökin keittiön seinälle koristeeksi 20 eurolla 
ja Santeri 6kk sai uudet käsin neulotut vil-
lasukat, joissa suomenlippu liehuu varressa 
hintaan 7 €. Tyytyväinen asiakas siis!

Keliä enemmän johtokuntaa huolestutti 
Espoo 550- juhlavuoden muut tapahtumat, 
joista moni sattui päällekkäin syysmarkki-
noiden kanssa. Seura varautui adventti- ja 
pääsiäistapahtumien 500-800 kävijään ja 

koki myönteisenä yllätyksenä näin tapah-
tumarikkaana sunnuntaina nuo 300 - 400 
markkinavierasta, jotka saapuivat paikalle. 
Mankkaa-seura sai uusia jäseniä, lähes 
kaikki pöytävuokraajat olivat tyytyväisiä ja 
kyselivät, että järjestetäänhän syysmarkki-
nat ensi vuonnakin. Toki toki, järjestetään 
…ensi vuonna siis tuhatpäiselle yleisölle. 
Olehan siis ajoissa varaamassa pöytääsi 
ensi vuodeksi (kevään lehdessä ennakkoil-
moittautuminen), sillä tänä vuonna myyn-
tipaikat täyttyivät jo kesän mittaan, eikä 
viikkoa aikaisemmin jaetulla mainoksella 
kalasteltu juuri muuta kuin kävijöitä.

Heli Immonen
Mankkaa-seuran asukas- 

ja kulttuurityöryhmän vetäjä
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Hei täällä Mankkaan koulun medialuokka

Jälleen on vuosi vierähtänyt ja Mankkaanpuron koulun medialuo-
kan oppilaat ovat jo neljännellä luokalla. Mitä onkaan tapahtunut 

neljässä vuodessa? Lapset ovat tietenkin kasvaneet ja kehittyneet. 
Koulun mittava peruskorjaus- ja lisärakennushanke alkoi vuoden 
2007 alussa. Laajennusosa valmistui tämän vuoden alkupuolella ja 
muutto ns. Purolasta uusin tarkoituksenmukaisiin ja moderneihin 
tiloihin oli lapsille iso juttu. Uudessa koulurakennuksessa on mm. 

ATK-luokka, jossa medialuokka kävi esittämässä taitojaan. Saimme 
Mankkaan Uutisiin oppilailta tietokoneella kirjoitetun jutun uudesta 
koulusta. Jutut olivat niin hyviä, että olisimme halunneet julkaista 
ne kaikki, mutta käytännön syistä voimme tarjota teille vain pieniä 
näytteitä. Mukana olevat kuvat ovat oppilaiden juttuihin itse liittä-
miä. Lehtemme julkaisun jälkeen kaikki lasten jutut ovat luettavissa 
nettisivuillamme www.mankkaa-seura.fi 
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Paikallinen
Parma-keittiömyymälä

palvelee.

Kysy
kätevää

rahoitusta ! Varaa aika keittiösuunnitteluun !
Erkki Sirén 040 767 3259

Salla-Johanna Happonen 0400 717 850

Nyt keittiö kuntoon vielä ennen Joulua.

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

UVIKO Oy LKV (A)

www.uviko.fi 

Mankkaantie 2–4, 

02180 Espoo  

puh. 040-521 2887• KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ MANKKAALLA 

• ALAN TUNNUSTETTU OSAAJA



Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILA-KONDITORIA OY

KauneushoitolaKauneushoitola
Mia FrondeliusMia Frondelius HiushohdeHiushohde

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 Hiustenleikkaus 
koko perheellekoko perheelle

KehoterapiaKehoterapia
Mary HenrikssonMary Henriksson

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

Loka-marraskuu pakettitarjous:
kasvo- käsi ja
jalkahoito yht. 

Parturi-kampaamoParturi-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

Älä kärsi kivusta kun apu on lähellä

100 €

 Sydämellisesti tervetuloa!  Mankkaantie 2–4 B, 2. kerros  02180 Espoo  (Mankkaanportin ostoskeskus)

KLASSINENKLASSINEN
AKAKUPUNKTIO-UPUNKTIO-

HOITOHOITO
Katrin MattheisKatrin Mattheiszenzen

myös lauantaina

p. 050-300 8241

3/2008  •  5

Lauantait 
sopimuksen 

mukaan

UUSI Hieronta- ja hoitopiste Jaspis

Avajaistarjoukset koko lokakuun ajan
Katrilta
rentouttava
hieronta 45 min

Marjutilta
hermorata-
hieronta 45 min 30 €

Muista lahjakortti jouluksi!Muista lahjakortti jouluksi!

Parturi-Kampaamo ● Kauneushoitola ● Hieronta- ja hoitopiste

Parturi-kampaajat

Tarja Hentunen, 
Sari Väisänen,
Eila Nevanpää  

Puh. 09-412 9421

Sky-, Cidesco- kosmetologi

Mia Kurvinen
** Kasvo- käsi- ja jalkahoidot
** Ripsien ja kulmien kestovärjäys
** Intialainen päänhieronta
** Ihokarvojen poisto 
 sokeroinnilla tai hunajalla

** Ravintolisät

Puh. 044-293 5166 

Tarjoamme monipuolisia  hierontahoitoja ja mielyttäviä  rentoutushetkiä moneen eri makuun

Katri Räsänen

** Klassinen- ja urheiluhieronta
** Intialainen päänhieronta
** Rentouttava hieronta
** Ravintolisät

Puh. 045-7710 3469

Marjut Shweeke
** Kokonaisvaltainen
 hermoratahieronta

** Reiki-energiahoito
** Imukuppihieronta

Puh. 044-296 8502  

(näytehoito: pää, kädet, 
niskanikamat, hartiat)

Marjutilta myös Lavera 
vartalovoide/suihkukeeli
yhden 1–2 tunnin hoidon 

tilanneille lahjaksi



6  •  3/2008

Taavinkylän koulu on palvellut lähis-
tön lapsia jo 18 vuotta. Ulkokuorel-

taan rakennus on tyypillinen laatikko-
mainen ja tavallaan kasvoton urbaanilaitos. 
Käytännössä se on luonnon keskellä toimiva 
moderni kyläkoulu.

Tänä päivänä koulussa opiskelee 326 lasta 
20 opettajan johdolla. Perinteisten alakou-
luluokkien lisäksi koulussa toimivat myös 
esi- ja erityisopetusluokat. Osa koulun sisä- 
ja ulkotiloista on ulkopuolisten yrittäjien ja 
järjestöjen käytössä iltapäivisin. Iltapäivä-
hoito-ohjelmaan osallistuu noin 100 lasta. 
Koulun internet sivuilla julkaistu Opetussuun-
nitelma sisältää tarkat tiedot koululaitoksen 
opinto-ohjelmasta sekä Taavinkylän koulun 
omista tavoitteista ja toimintamallista. 

Keskustelussa koulun rehtorin Antti Ylä-
Raution kanssa on yritetty tuoda esille Taa-
vinkylän koulun varsinaiseen opintosuunni-
telmaan liittyviä piirteitä.

Terve sielu terveessä ruumiissa …
Taavinkylän koululla kiinnitetään huomiota 
ruokailuun: koululla toimii oma keittiö, ja 

- Jumalan 
selän takana 
vai sylissä

viihtyisässä 100 hengen ruokalassa ruo-
kailuajat on porrastettu siten että lapsilla 
ja opettajilla on mahdollisuus nauttia rau-
hallisista ruokahetkistä hyviä pöytätapoja 
noudattaen. Keittiön, opettajakunnan ja 
terveydenhoitajan välisellä yhteistyöllä py-
ritän ohjaamaan lapsia syömään monipuo-
lisesti ja terveellisesti. 

Esikoululaisten ja koululaisten hyvinvointia 
ja  kehitystä seurataan monipuolisesti ja eri 
tahoilta. 

Koululla on terveydenhoitaja, psykologi sekä 
kuraattori, jotka Taavinkylän koulun lisäksi 
palvelevat kahta muuta Mankkaan kou-

lua ja Tapiolan lukiota. Täten Taavinkylän 
koulun lasten siirtyessä jatko-opetukseen, 
aikaisemmin rakennetut luottamukselliset 
suhteet säilyvät. Terveydenhoitaja palvelee 
Taavinkylän lapsia paikan päällä kahtena 
päivänä viikossa, psykologi ja kuraattori 
vain yhden päivän viikossa.  Tarvittaessa 
heihin saa kyllä yhteyttä puhelimitse, jos he 
ovat muissa kouluissa. 

Koulussa työskentelee kaksi erityisopetta-
jaa, joiden avulla mahdolliset oppimisvaike-
udet ja -ongelmat pystytään havaitsemaan 
jo esikoulun tasolla.

Taavinkylän koulussa toimi aktiivisesti vii-
koittain kokoontuva Oppilashuoltoryhmä, 
johon kuuluvat terveydenhoitaja, erityis-
opettajat, rehtori, psykologi ja tarvittaessa 
myös kuraattori. 

Koulun suuri ja hyvin varustettu liikuntasa-
li, vieressä oleva hiekkakenttä, kolme eri 
piha-aluetta leikkimahdollisuuksineen sekä 
luonnonläheinen sijainti aivan metsän reu-
nassa ovat tehokkaassa käytössä opetus- ja 
virkistystarkoituksiin.  Tuntirytmityksellä 
koulu on luonut mahdollisuuden pitempiin 
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välitunteihin ja nauttia koulun erinomaises-
ta lähiympäristöstä.  

Koulun kirjasto, atk-tilat, teknisen työn ja 
tekstiilityön luokat tukevat oppilaiden ke-
hitystä ja luovuutta koulupäivän aikana.  
Muu vapaa-ajan toiminta on ollut vaih-
televaa ja riippuu oppilaiden kiinnostuk-
sesta. Ulkopuolisten järjestäjien pitämien 
vapaa-ajan kerhojen järjestäminen kou-
lupäivän päättymisen jälkeen, edellyttää 
vähintään 10 -12 oppilaan osallistumista 
teemakerhon toimintaan. Monilla lapsilla 
on omat harrastuksensa, joihin he osallis-
tuvat yleensä myöhemmin iltapäivällä tai 
illalla koulun päätyttyä.   Osa pienemmistä 
lapsista osallistuu iltapäivähoitoon. Jotkut 
vanhemmista lapsista viettävät vapaa-ai-
kaansa omatoimisesti koulun leikkipihoilla 
ja urheilukentällä, ja osa nuorista käy Ta-
piolan kentillä.   Monien mankkaalaisten 

nuorten unelmana olisi lähistöllä toimiva 
skeittirata.

Taavinkylän koulun tavoitteena on antaa 
lapselle mahdollisuus kokea oppimisen iloa 
ja kasvattaa vastuuntuntoa ympäristöstä ja 
omasta toiminnastaan, toisiaan kunnioittaen.  
Selkeiden ohjeiden ja sääntöjen lisäksi lapsia 
opetetaan ja ohjataan huolehtimaan lähiym-
päristöstä ja sen siisteydestä mm. leikkien, 
teemapäivien, pienten työtehtävien, luonto-
retkien ja erilaisten tapahtumien avulla.  
 
Sekä opetus- että kasvatustyössä Taavinky-
län koulussa arvostetaan vuorovaikutuksen 
voimaa ja ihmissuhteiden kehittämisen 
merkitystä.  Koulu etsii pysyvästi työkaluja 
ja toimintamalleja, joiden avulla se voisi pa-
rantaa lasten, kouluhenkilökunnan ja kotien 
yhteystyötä ja rakentaa tehokkaat puitteet 
yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.  

Koululla toimii vanhempainyhdistys TaKoVa 
sekä oppilaiden parlamentti (TOP).  Osal-
listumalla luokka- ja vanhempainiltoihin ja 
vastaamalla koulukyselyihin, kaikilla van-
hemmilla on mahdollisuus seurata koulun 
tapahtumia ja vaikuttaa koulutoimintaan.  
Koulu huolehti myös ajankohtaisten asioi-
den selkeästä ja jatkuvasta tiedottamisesta 
koteihin (rehtorin kirje lähtee koteihin ker-
ran kuussa). 

Keskustelutuokion aikana nousi esille myös 
Taavinkylän koulun ja Mankkaa-seuran 
välinen yhteistyö. Tämä projekti jää koulun 
henkilökunnan, oppilasparlamentin ja van-
hempainyhdistyksen pohdittavaksi. Kaikki 
Mankkaa-seuran ehdotukset ja aloitteet 
ovat tervetulleita.   

Ela Ekblad
 

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 30.11. klo 16–18 toivotetaan joulu 
tervetulleeksi perinteisessä Joulutapahtumassa Mankkaan Makasiinilla.

Tiernapojat esiintyvät Makasiinin jouluvaloin koristellulla pihalla. 
Sisällä Makasiinissa on pufetti sekä nuorten muusikoiden esityksiä.

Tervetuloa nauttimaan Joulun tuoksuista ja tunnelmasta!

Tulevia tapahtumiaTulevia tapahtumia
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   ● Odotettu Pääsiäishauskaa lapsille palmusunnuntaina
   ●   ●  Kevät- ja syyskokousten kiinnostavat ja hyödylliset esitelmätKevät- ja syyskokousten kiinnostavat ja hyödylliset esitelmät
   ●   ●  Suuren suosion saaneet Syysmarkkinat makasiinillaSuuren suosion saaneet Syysmarkkinat makasiinilla
   ●   ●  Koko perheen joulutapahtuma 1. adventtisunnuntainaKoko perheen joulutapahtuma 1. adventtisunnuntaina

Tule tukemaan toimintaamme maksamalla Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu, joka on vuonna 2008 vain 10 € ja kannatusjäsenmaksu 
yrityksiltä 85 €.

Meitä on tänä vuonna yli 300, mutta mukaan mahtuu vaikka toinen mokoma! 

Voit liittyä jäseneksi maksamalla 10 €  tilillemme 800019-70654787 tai käteisellä Prima Kiinteistöt Oy LKV:n toimistossa Mankkaan 
liiketalossa ja välttää pankkikulut tai www.mankkaa-seura.fi  kotisivujemme kautta. Liittyä voit myös tapahtumien yhteydessä 
mukavaan seuraamme!

Tervetuloa Mankkaa-seuraan!

Haluathan saada jatkossakin kotiisi Mankkaan Uutiset ja Haluathan saada jatkossakin kotiisi Mankkaan Uutiset ja 
osallistua Mankkaa-seuran järjestämiin suosittuihin tapahtumiin?osallistua Mankkaa-seuran järjestämiin suosittuihin tapahtumiin?

Sudokussa numeroruudukko täytetään siten, 
että yksi numero 1 – 9 saa esiintyä vain kerran
 3 x 3 ruudukossa. Pysty- ja vaakarivillä sama 
numero saa esiintyä vain kerran 9 x 9 ruudukossa.

Tehtävät on laatinut Sirkka Lindroos.

Ratkaisut löytyvät Mankkaa-seuran kotisivuilta,
 www.mankkaa-seura.fi 

Mankkaa-seuran omat sudokut


