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Kahvitarjoilu.
Kakun tarjoaa

Tule mukaan Mankkaa-seuran syyskokoukseen 
kuuntelemaan alustuksia ja keskustelemaan tästä 

tärkeästä asiasta. 
Kaikki ovat tervetulleita, myös ei jäsenet.

Mankkaa-seura ry:n 

SyyskokousSyyskokous
 maanantaina 19. 

lokakuuta 2009 kello 19.00
uudistetulla 

Mankkaan Väentuvalla 
Makasiinin takana 

Vanhan – Mankkaankuja 2 C

Sääntömääräiset asiat:
• puheenjohtajan valinta 
 vuodelle 2010
• johtokunnan jäsenten valinta  
 erovuoroisten tilalle
• vuoden 2010 toiminta-
 suunnitelma ja talousarvio

Muistathan, että vain seuran 
jäsenet ovat valtuutettuja 
äänestämään.

On häiritsevää melua iltaisin ja öisin 

On töhryjä ja uusia ilmestyy jatkuvasti

Mopoilla ajetaan missä vain ja miten vain

On tahallaan sytytettyjä paloja ja vakavaakin väkivaltaa jne.

Meidän on aika kokoontua yhdessä pohtimaan, 
mitä todella voisimme tehdä. 

Illan teemana: Nuorten häiriökäyttäytyminen, mitä tehdä ?

Leppävaaran lukion rehtori, fi l. tohtori Ismo-Olav Kjäldman alustaa aiheena:
”Nuoret nykyajassa”; terve kasvu, häiriökäyttäytyminen ja syrjäytyminen”

Käytännön kokemuksista ja mahdollisuuksista kertoo Anna Oksanen 
Aseman lapset ry:stä. Hän on mukana myös nuorille suunnatussa Walkers-
kahvilatoiminnassa Leppävaarassa

19-vuotiasta puukotettiin 

Mankkaanpuron koulun 

pihalla Espoossa 

HS 19.9.2009 14:29 

17-vuotias puukotti 19-vuotiasta 

miestä Espoossa Mankkaan kou-

lun pihalla

Nuorten mopojoukot 
häiritsevät Mankkaalla

HS 28.09.2008 Osa Kuperkeikan päiväkotira-

kennuksesta paloi kesän lopul-

la ja sytyttämisestä epäillään 

16-vuotiasta poikaa

Nuoret heittivät kaasu-
pullon nuotioon 
HS 17.8.2009 

Nuoret aiheuttivat vakavan 
vaaran heittämällä nestekaasu-
pullon nuotioon Espoon Mank-
kaalla Seilimäen päiväkodin 
pihalla

Mankkaalla ongelmia nuorisosta!!?Mankkaalla ongelmia nuorisosta!!?
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Hieno kesä lomineen on takanapäin ja syksy kaikkine kiireineen ja myös huolineen on tullut. 
Menneen kesän aikana Mankkaallakin on paljon keskustelua herättänyt kaikenlainen nuor-

ten aiheuttama häiriköinti, piittaamattomuus ja jopa rikollinen toiminta. Seuraukset ovat ol-
leet sen verran vakavia, että meidän aikuisten ja ennen kaikkea lasten vanhempien on todella 
aika ryhtyä pohtimaan, mitä tulisi tehdä ja mikä on mennyt pieleen. Kaikesta päättäen nuoret, 
ainakaan kaikki, eivät voi täällä Mankkaallakaan hyvin.

Usein ajattelemme, että eiväthän ne meidän lapset vaan ne muut häiriköt... Tosiasia on 
kuitenkin, että myös ne ihan tavalliset kiltit nuoret saattavat joukossa ja joukon tavallaan 
painostamana tehdä pahojakin tyhmyyksiä, joista saattavat joutua sitten kärsimään jopa koko 
loppuelämänsä ajan.

Nuorten syyttely tai rangaistuksetkaan eivät oikeastaan auta korjaamaan tilannetta. On 
myös turha odottaa, että yhteiskunta hoitaisi virkakoneistollaan kaikki ongelmat. Tarvitaan en-
nen kaikkea kaikilta meiltä vanhemmilta asiaan paneutumista ja yhteistyötä. Vanhemmat voi-
sivat yhdessä sopia nuorille rajoja; missä ollaan, milloin viimeistään tullaan kotiin jne. Nuorille 
tulisi myös voida tarjota mielekästä kiinnostavaa tekemistä ja yhteisiä kokoontumispaikkoja. 

Tarvitaan siis ongelmien tiedostamista ja määrätietoista toimintaa asioiden korjaamiseksi. 
Kannattaa tulla Mankkaa-seuran syyskokoukseen 19. 10. klo 19.00 kuuntelemaan 
asiantuntijoiden alustuksia ja keskustelemaan asiasta.

Juhani Vähäaho
juhani@vahaaho.fi 

P.S. Tule mukaan Mankkaa-seuran toimintaan. Näin voit todella vaikuttaa oman alu-
eesi kaavoitukseen, liikenneongelmiin ja yleiseen viihtyisyyteen. 

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 29.11. klo 16–18 toivotetaan joulu tervetulleeksi 
perinteisessä JoulutapahtumassaJoulutapahtumassa Mankkaan Makasiinilla.

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

Tervetuloa nauttimaan joulun tuoksuista ja tunnelmasta!
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Jälleen on vuosi vierähtänyt ja Mankkaan-
puron koulun medialuokan oppilaat ovat jo 
viidennellä luokalla. Mitä onkaan tapahtu-
nut sitten viime vuoden? Lapset ovat kas-

Hei, täällä Mankkaanpuron koulun medialuokka!
vaneet ja mediataidot kehittyneet. Saimme 
Mankkaan Uutisille 5M-luokan oppilailta 
kaksi tietokoneella kirjoitettua juttua, toi-
sen tyttöjen ja toisen poikien näkökulmasta 

syysretkestä Tuusulan Ruotsinkylään. 
Kolmannessa jutussa 5K-luokka kertoo kuu-
lumisiaan koulumaailmasta.

Brita Toivonen

MU_3_09.indd   3MU_3_09.indd   3 1.10.2009   11:05:051.10.2009   11:05:05



4  •  3/2009

Raekuuro yllätti Mankkaan syysmarkkinoilla
Elokuun viimeisenä sunnuntaina Mankkaa-
seura järjesti jo toista kertaa Mankkaan 
syysmarkkinat. Mankkaalaiset kierrättivät 
kirpputorin merkeissä tavaraa ja yrittäjät 
markkinoivat liikeideaansa. Eräsudet hoiti-
vat puffetin, paistoivat muurinpohjalettuja 
ja leikittivät siinä muun ohessa vielä lapsia-
kin makasiinin edustalla.

Viime vuonna syystapahtuma keräsi Espoon 
juhlavuonna vain n. 300 markkinavierasta, 
sillä päällekkäistapahtumia oli samaisena 
sunnuntaina ympäri Espoota useita. Tänä 
vuonna toivoimme yli viittäsataa osallistu-
jaa.

Kolea aamu kaunistui kymmeneen men-
nessä oikein lupaavaksi markkinasääksi ja 
moni mankkaalainen pystyttikin yrittäjien 

lisäksi myyntipisteensä ulkoilmaan maka-
siinin ja väentuvan välille. Nitro-trio tahditti 
markkinatunnelmaa esittämällä suomalai-
sia ikivihreitä makasiinin edustalla ja kaup-
pa kävi vilkkaasti myös sisätiloissa. Puffetin 
pitäjillä taisi jäädä 4 pullaa myymättä.

Yhden aikaan me johtokunnan jäsenet my-
häilimme tyytyväisinä, että kylläpäs sää 
taas kerran suosi meidän tapahtumaa ja 
voi miten onkin oikea markkinatunnelma 
kunnes noin 13.20 kerääntyi muutamassa 
minuutissa mustat pilvet taivaalle ja alkoi 
sataa rakeita. 

Nitro-trio joutui lopettamaan musisoinnin 
kesken kappaleen, sillä tuntui että rumpalin 
virveliä soitti sata rakeista rumpalia. Kauko-
katseiset myyjät kokosivat parhaimmillaan 
myyntipöytänsä nostamalla pressun kulmat 
yhteen, mutta enemmän oli meitä puolen 

tunnin uurastuksen jälkeen likomärkinä puf-
fettiin kokoontuvia värisijöitä, jotka kerään-
tyivät lämmittelemään viimeisen kahvikupin 
toivossa. 

Loppu hyvin kaikki hyvin eli onneksi sää 
petti vasta markkinoiden viimeisellä neljän-
neksellä. Järjestäjien puolesta sanottakoon 
vielä, että oli fi ksua hinnoitella nämä ulko-
myyntipaikat ilmaisiksi. Sisäpaikan 10  eu-
rolla lunastanut myyjä lausahti, että onneksi 
otin tämän maksullisen paikan niin nyt saa 
kuivassa pakkailla kaikessa rauhassa. Ulko-
myyntipaikalle ilmaiseksi tälläytynyt myyjä 
kommentoi, et ei haitannu tuo raekuuro. Jo-
han ne oli enimmät myytykin kolmen tunnin 
aikana ilmaiseksi. Tuo lienee sitä mankkaa-
laista positiivisuutta...Ja olihan siinä kym-
pillä katetta suuntaan jos toiseen!

Heli Immonen
Mankkaa-seura

Mankkaantie 2–4
(Lidl talo)

Puh. 050 573 1548
www.kessele.fi 

www.parfaitk.com
Juhliinne

BIOLOGISESTI SOPIVAA
RUOKAA KOIRALLESI

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo Mankkaa
Puh. 040 766 1018

mankkaa@murrenmurkina.com
www.murrenmurkina.com
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Sodan jälkeen 1940-luvulla Espoo oli 
vielä maaseutua. Mankkaan läpi kulki 

vanha paikallistie, Gräsantie Kauniaisista 
Ristitien, Vanhan-Mankkaan ja Kokinky-
läntien kautta Sommaröhön.  Tie oli myös 
helsinkiläisten kesäasukkaiden läpikulkutie. 
Vanhan-Mankkaan tie oli paikallinen kylä-
tie, jota kiinteistönomistajat pitivät kunnos-
sa. Kukkosen Jaska-hevonen oli tuttu näky 
kylän raitilla, kun elämä vielä oli verkkaista 
ja yhteisöllisyys voimissaan.

Linja-autot juuttuivat 
pohjastaan kallionyppylään

Linja-autoliikenne alkoi Mankkaalle Åke 
Wickströmin puukaasuautoilla 1940-luvun 
lopulla. Autot kulkivat ensin vain Kuusitiel-
le, nykyisen Kiiltokallion tien pohjoispäähän, 
koska Mankkaan puron ylittävä silta ei kes-
tänyt raskasta liikennettä. Linja-auton piti 
olla mahdollisimman lyhyt, jotta se ei olisi 
jäänyt pohjastaan kiinni kallionyppylään en-
tisen Elannon kaupan kohdalla Visamäessä. 
Kallionyppylää mataloitettiin, ja puron yli 
rakennettiin uusi silta. Näiden parannusten 
jälkeen bussit pääsivät kulkemaan Repo-
ahoon entiselle Hokille, joka sijaitsi Mank-
kaantien ja Torpparintien kulmassa. 

Tien kunnostusta rahoitettiin 
jopa vekselivelalla

Mankkaan paikallistietä hoiti tienhoitotoi-
mikunta vuoteen 1957 asti, jolloin se siirtyi 
kunnan tieksi, mutta vasta sen jälkeen, kun 
kyläläiset olivat peruskorjanneet sen osit-
tain vekselivelkaa ottamalla.
 
Liikenne kasvoi tiellä edelleen ja tien kun-
nossapito tuotti myös kunnalle vaikeuksia. 
Tien öljysorapintaa jouduttiin korjaamaan 
jatkuvasti. Kunta joutui jälleen kerran pe-
ruskorjaamaan tien ennen kuin Valtio otti 
tien hoitaakseen 1961. Läpikulkuliikenne 
käytti väylää, joka samalla oli kylän raitti: 

Välähdyksiä Välähdyksiä 
Mankkaan Mankkaan 

menneisyydestämenneisyydestä

Mankkaalla vuoteen 2006 vaikuttanut varat. Jurkka Kukkonen on koonnut 
katkelmia Vanhan Mankkaan ja muunkin Mankkaan lähihistoriasta mappiin, jonka 
hän on luovuttanut Mankkaa-seuralle. Kukkonen on vv. 1974 – 78 toiminut Mank-
kaan Oma kotiyhdistyksen puheenjohtajana. Mankkaan Omakotiyhdistyksen (MOKY) 
nimi muuttui myöhemmin Mankkaa-seuraksi. Tulemme lainaamaan aineistosta 
kiinnostavia ja mankkaalaisesta menneisyydestä kertovia tarinoita. 
Ensimmäisenä kerromme Mankkaan kylätien vaiheista.

Kylätiestä valtatieksi

Mankkaanraitilla liikuttiin hevospelillä

saman tien varrella olivat koulu, kaupat ja 
koko kylän lähipalvelut. 

Mankkaa-seuran edeltäjä, MOKY, on yhdes-
sä laajapohjaisen painostusryhmän kanssa 
saanut aikaan tien liikenneturvallisuutta 
edistäviä toimia, mm. tien molemminpuoli-
set kevyen liikenteen väylien rakentamisen, 
liikennevalot useaan kohtaan ja nopeusra-
joituksen alentamisen 40 km/h.

Mankkaa-seura on jatkanut 
työtä edeltäjänsä jalanjäljillä

Viihtyisä ja turvallinen asuinalue kaikille 
Mankkaan asukkaille on aikanaan ollut 

Nykyisen Alepan myymälän paikalla sijaitsi Kukkosen navetta, jonka mukaan Mankkaan auki-
olla oleva bussipysäkki sai nimensä ”Kukkosen kivinavetta”. Nimi ei ole nykyään käytössä.

eräs MOKY:n keskeisiä toimintakohteita. 
Sitkeydellä ja suomalaisella sisulla MOKY 
onnistui omalta osaltaan vaikuttamaan hai-
tallisen läpikulkuliikenteen vähentämises-
sä. Pitkään esitettiin, että läpikulkuliikenne 
pitää ohjata kauemmas koulujen ja asuinta-
lojen lähistöltä. 

Kun Kehä II monien suunnitteluvaiheiden 
jälkeen valmistui, siirtyi suuri määrä liiken-
nettä pois Mankkaan vanhalta kyläraitilta. 
Eräs virstanpylväs oli saavutettu.

Seuraavassa Mankkaa-Seuran asukastie-
dotteessa kerromme miten Mankkaan kylä 
sai alkunsa.

Sirkka Lindroos ja Sonja Luukko

Kukkosen Jaska oli mankkaalaisten omakotirakentajien apuna tavaroiden kuljetuksissa 1950-
luvulla.
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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

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

UVIKO Oy LKV (A)

www.uviko.fi 

Mankkaantie 2–4, 

02180 Espoo  

puh. 040-521 2887• KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ MANKKAALLA 

• ALAN TUNNUSTETTU OSAAJA

Tapiolan 
Taide ja 
Kehys

Louhentie 2
ti–pe 10–18

la 10–13

KAUNEUTTA JA HYVÄÄ OLOA 
lähellä sinua

Laadukkaat ja ammattitaitoiset parturikampaamopalvelut tarjoavat:
Sari Väisänen
Tarja Hentunen
Eila Nevanpää, sekä uutena tiimiläisenä

Satu Remes, 
jolta kuukauden tarjouksena  
(sis. leikkaus ja föönaus) 
Voimassa 13.11.2009 asti.

KEVYT-
VÄRI-
PAKETTI     75 €

–  Tarvitsemme jonkun näyttämään 
 meille asioita, joiden tulisi olla 
 kaikkien näkyvissä –

Olemme erikoistuneet ekologisiin tuotteisiin 
ja käytämme suomalaisen Sim Sensidon 
laadukkaita ja hajusteettomia värejä, jotka 
on suunniteltu suomalaisille hiuksille.

Mankkaantie 2–4 B, 2 krs
p. 09 412 9421

Kauneushoitola
SKY-, Cidesco-kosmetologi
Mia Kurvinen

Kokonaisvaltainen ekologinen ihonhoito
Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot

Ravintolisät

Ajanvaraus 044-293 5166

Hierontapalvelu
Janica Laine

• klassinen- ja urheiluhieronta
• ohjausneuvonta lihashuollossa

Ajanvaraus 050-553 357

MU_3_09.indd   6MU_3_09.indd   6 1.10.2009   11:05:231.10.2009   11:05:23



MERKITSE TILISIIRRON TIEDONANTOJA KOHTAAN NIMESI JA OSOITTEESI JÄSENREKISTERIÄ VARTEN

Jäsenmaksu: EUR   10,00 

tai

Kannatusjäsenmaksu: EUR   85,00 

Vap.eht.tukimaksu: EUR _______

Yhteensä EUR ___________

Mankkaa-seura ry

Jäsenkortti  2006

Nimi: ____________________________ 

Osoite: ____________________________ 

 ____________________________ 

Saaja
Mottatagare

Tililtä n:o 
Från

konto nr 

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING 
Vain kotimaan maksuliikenteessä

Endast för inrikesbetalningsförmedling

Jäsenen nimi ja osoite: 

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

MANKKAA-SEURA RY 

-
Euro

SAMPO 800019 -70654787 

66303
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   ●   ● Odotettu Pääsiäishauskaa lapsille palmusunnuntaina 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 2009 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 toi-
mistossa 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 Haluathan saada jatkossakin kotiisi 
Mankkaan Uutisia ja osallistua Mankkaan Uutisia ja osallistua 
Mankkaa-seuran järjestämiin Mankkaa-seuran järjestämiin 

suosittuihin tapahtumiin?suosittuihin tapahtumiin?

Jäsenkortti 2009
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