
KUTSU

MANKKAA-SEURAN TIEDOTUSLEHTI, www.mankkaa-seura.fi
36.  vuosikerta
painos 3350 kpl

Nuoret ovat ottaneet nuorisokahvilan omakseen

3/2002

Mankkaan makasiinilla toimii nuorisokah-
vila13-15 vuotiaille nuorille.Kahvila on auki
joka perjantai klo 18-22. Kahvila on syksyn
aikana auki 18 kertaa! Espoon kaupungin
nuorisoasiainkeskus hoitaa sinne kahvia,
mehua ja keksejä. Nuoret pelaavat biljardia
ja muita pelejä, kuuntelevat musiikkia ja

selkeästi nauttivat siitä, että nyt on oma
paikka, minne voi tulla viettämään aikaa ka-
vereiden kanssa.

Tänä syksynä kahvilaan on palkattu vakitui-
nen tunti-ohjaaja Antti, 21. Hänen lisäk-
seen valvojina kahvilassa toimii 2 vapaaeh-

toista aikuista paikallisista yhdistyksistä.
Valvojia tulee paikallisten koulujen van-
hempainyhdistyksistä, SPR Tapiolan jaos-
tosta ja Mankkaa-seurasta. Jos olet kiin-
nostunut toimimaan valvojana, ota yhteyt-
tä yllä mainittuihin tahoihin.

Rosamore
Kukkien koko maailma

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
Puh 412 7898

Mankkaa-seura ry:n syyskokous pidetään Mankkaan makasiinillaMankkaan makasiinillaMankkaan makasiinillaMankkaan makasiinillaMankkaan makasiinilla, Vanhan-Mankkaan kuja 2 C

Mankkaan
Laulujuhlat
Mankkaa-seura järjesti ensimmäistä ker-
taa Laulujuhlat 1.9.2002 Väentuvalla. Lau-
lattajina olivat hurmaava Caron ja sharmi-
kas Vesa Nuotio kitaroineen.

Paikalla oli 60 erinomaista laulajaa. Saim-
me nauttia myös viime kesänä niin harvinai-
sesta ukkosesta, sillä juuri tuona sunnun-
taina kello 15-17 saimme peräti kolme uk-
koskuuroa niskaamme. Sehän ei tunnelmaa
latistanut, tiivisti vain! Tauolla nautittiin
Väentuvassa maittavat kahvit Mankkaan
koulun puffetista.

Maanantaina 21.10.2002 klo 19
Asiat: Sääntömääräiset asiat
Kokousmateriaalia on tutustumista varten seuran kotisivulla www.mankkaa-seura.fi

Puhujana syyskokouksessa tulee olemaan lähipoliisi Nina Pelkonen. Hän alustaa aiheesta:
“Mankkaan liikenneturvallisuudesta ja muustakin lähipoliisin näkökulmasta”.“Mankkaan liikenneturvallisuudesta ja muustakin lähipoliisin näkökulmasta”.“Mankkaan liikenneturvallisuudesta ja muustakin lähipoliisin näkökulmasta”.“Mankkaan liikenneturvallisuudesta ja muustakin lähipoliisin näkökulmasta”.“Mankkaan liikenneturvallisuudesta ja muustakin lähipoliisin näkökulmasta”.

Kahvitarjoilu. Kakun tarjoaa
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Mankkaan Rauta
Kiinteistö- ja siivous-

tarvikkeiden erikoisliike

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

Avoinna: Ma-Pe klo 9-17, La 10-14

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

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

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

Syksyn ja talven pimeiden aamujen lä-
hestyessä tulee entistä tärkeämmäksi
muistaa varovaisuus liikenteessä.

Tuoreessa muistissa on Munkkivuoren va-
litettava suojatiellä tapahtunut onnetto-
muus, jossa nuori koululainen menehtyi.
Näin vakavilta tapauksilta Mankkaa on
onneksi pitkään säästynyt. Mankkaantien
turvallisuussuunnitelmaan liittyneessä
koululaiskyselyssä viime keväänä lasten
suurimpia pelkoja olivat punaisia valoja
päin ajavat autot  ja suuret ylinopeudet.

Kaupungin toimeenpanema turvallisuus-
suunnitelma etenee aikataulussaan ja siitä
enemmän muualla tässä lehdessä. Kestää
kuitenkin aikansa ennen kuin suunnitelmat
toteutetaan ja sitäkin ennen pitäisi onnet-
tomuudet pystyä välttämään.

Nopein ja ylivoimaisesti halvin tapa lisätä
turvallisuutta Mankkaan liikenteessä on
tienkäyttäjien, niin autolijoiden, kevyen lii-
kenteen kuin jalankulkijoidenkin omaehtoi-
nen toiminta.  Paljon on kiinni pelkästään
asenteesta ja halusta.

Jos kaikki Mankkaan asukkaat liikkuisivat
kaduilla rauhallisesti, nopeusrajoituksia
noudattaen ja toiset tienkäyttäjät huomioi-
den ohjaisi se myös muuta liikennettä sa-
maan rytmiin.

Pääkatujen ylittäminen suojateitä käyttäen
on varsinkin ruuhka-aikoina usein pitkän
odotuksen takana. Autolijat voisivat nykyis-
tä paremmin antaa jalankulkijoille tietä
myös sellaisilla suojateillä missä liikenne-
valoja ja pysähtymispakkoa ei ole.

Säännöllisenä autonkäyttäjänä olen kyllä
havainnut, että tällainen toiminta usein yl-
lättää takaa tulevat ja voi johtaa jopa pe-
räänajoihin.  Tätä en voi olla ihmettelemät-
tä kun kysymyksessä sentään on katu, jolla
on lukuisia suojateitä, sivukatuja ja tontti-
liittymiä sekä alhainen nopeusrajoitus.

Jalankulkijat ja muut kevyen liikenteen
edustajat voivat omalta osaltaan auttaa
autoilijoita huolehtimalla, että heidät voi
syksyn vaikeissa olosuhteissa kohtuudella
havaita. Jonkinlainen valonlähde polku-
pyöriin ja heijastin heilumaan jalankulkijoil-
le pitäisi olla kaikille itsestään selvyys.

Hannu Santasalo
puheenjohtaja
hannu.santasalo@kolumbus.fi

Mankkaan
kauneushoitola

Mia Frondelius
SKY-Cidesco.dipl.kosmetologi

Mankkaantie 5 G-H,
02180 Espoo
puh 455 2112

gsm 040-589 6608

ATELJÉ AN
Parturi Kampaamo

Mari Kivikangas
Anne Paakkunainen

Mankkaantie 5 H, 02180 Espoo
puh 455 2012

gsm 040-567 3123/Mari
gsm 040-519 9417/Anne

AINUT ALUEELLA

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo

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

Hyvät mankkaalaiset

HIERONTAA

Pekka Seppänen
Klassinen- ja urheiluhieroja

Mankkaan kauneushoitola
Mankkaantie 5 G-H, 02180 Espoo

Ajanvaraukset
Puh. 041-571 5954

HUOM! uusi omistajaHUOM! uusi omistajaHUOM! uusi omistajaHUOM! uusi omistajaHUOM! uusi omistaja
(entinen Mikon Video)
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Kaupungin käynnistämässä Mankkaantien,
Vanhan-Mankkaan tien ja Koivuviidantien
turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmassa
on edetty vaiheeseen, jossa ideasuunnitte-
lu on valmistunut ja yksityiskohtaisempi ra-
kennussuunnittelu on käynnissä.

Tavoitteena liikenteen osalta on turvalli-
suuden parantamisen lisäksi kevyen liiken-
teen aseman parantaminen, ajonopeuksi-
en hillitseminen, joukkoliikenteen sujuvuu-
den lisääminen sekä läpiajoliikenteen vä-
hentäminen ja sen haittojen minimoiminen.

Ideasuunnitelmassa
kaikkiaan 12 kohdetta tien varressa on
suunniteltu parannettavan. Ideasuunnitel-
man on laatinut konsulttiyritys SCC Viatek
ja ideointiin ovat osallistuneet myös Mank-
kaan asukkaat viime talven ja kevään aika-
na järjestetyissä asukastilaisuuksissa.

Mankkaanpuron koulun kohta on tär-
keä. Koulun ja Seilimäen liittymän kohdal-
la on sattunut useita onnettomuuksia. Alue
sijaitsee Mankkaan ytimessä, jonka läpi-
kulkeva liikenne pitäisi minimoida.

Tälle osalle tietä esitetään 30 km/h no-
peusrajoitusta hidastepysäkkien ja koro-
tettujen suojateiden lisäksi. Hidastepysä-
keillä tarkoitetaan pysäkkejä joissa ajora-
tojen välissä on koroke ja pysähtynyt linja-
auto estää muun liikenteen pysähdyksen
aikana.

Seilimäen liittymä rakennetaan kiertoliitty-
mäksi. Toimenpiteet alkavat Mankkaanpu-

Mankkaantien, Vanhan-Mankkaan tien turvallisuus
- Ideasuunnittelun tuloksia

ron korotetusta liittymäalueesta jatkuen
Kiiltokallion eteläiseen liittymään. Koulun
sivuitse kulkevan puron ylittävä silta uusi-
taan ja sen ympäristö siistitään.

Porttiniityntien liittymässä liikenne-
valot korvataan hidastepysäkillä. Liit-
tymän ohessa olevan pysäkin pysäkkisy-
vennys lisää kaarretta niin, ettei bussi pää-
se riittävän lähelle reunakiveä. Hidastepy-
säkit voidaan toteuttaa niin, että reunakivi-
linja on pysäkin kohdalla suora.

Valo-ohjattu Kruununtien risteys on
pahin “mustapiste” Mankkaantiellä
Kruununtien liittymään esitetään raken-
nettavaksi hidastepysäkit ja korotettu liit-
tymäalue.

Jos näiden toteuttaminen viivästyy, nykyi-
siin liikennevaloihin olisi lisättävä ensi ti-
lassa oma vaihe etelästä tulevalle liiken-
teelle ja/tai etelästä vasempaan kääntyvil-

Vaaratilanteita pienille koululaisille aiheuttavat
ylinopeutta ja päin punaista ajavat autoilijat

Mankkaan pääteiden turvallisuutta pyri-
tään parantamaan. Meneillään oleva pro-
jekti toteuduttuaan parantaa montaa vaa-
rallista kohtaa. Otin selvää, mitä mieltä lii-
kenteessä liikkumisesta ollaan tällä hetkel-
lä. Kuka pelkää ja mitä? Mitkä asiat paran-
taisivat turvallisuutta?

Mankkaanpuron ala-asteen apulaisrehtori
Johanna Hirmaston mielestä pienten kou-
lulaisten suurin vaara on ylinopeudella ja
punaisia päin ajavat autot. Erityisesti lii-
kennevaloissa vihreällä katua ylittäville
koululaisille on tullut “läheltä piti” tilantei-
ta, kun autoilijat ajavat päin punaista. Eri-

tyisesti Mankkaanpuron koulun kohdalla
olevia liikennevaloja ei noudateta. Viime
vuosina lasten tuonti kouluun on yleistynyt
ratkaisevasti. Aamuisin lapsia kouluun tuo-
taessa syntyy myös  vaaratilanteita koulun
pihalla.

– Suurimman vaaran koulutiellä lapsilleni
aiheuttaa ylinopeutta ajavien autojen li-
säksi kovaa jalkakäytävällä ajavat pyöräili-
jät. Tokaluokkalainen Laura osaa jo pyöriä
varoa, mutta ekaluokkalaisen tarkkavai-
suus ei siihen vielä riitä. Myös jalkakäytä-
vän ja ajotien välisen penkereen puuttumi-
nen huolestuttaa. Olemme päätyneet sii-

hen, että viemme ja haemme toistaiseksi
ekaluokkalaista Tuomasta, kertoo Heli, 4-
lapsen äiti Porttitieltä. Tuomas ja Laura mo-
lemmat kertoivat nähneensä autojen aja-
van päin punaista koulutiellään.

Lastemme turvallisuutta Mankkaalla voi-
daan parantaa siis jo paljon ennen projek-
tin toteutumista. – Jos nykyisiä sääntöjä
noudatettaisiin, niin se olisi jo iso parannus
tämän hetkiseen tilanteeseen, kiteytti Jo-
hanna Hirmasto.

Carita Poussa
poussa@netsonic.fi

le. Vähentynyt liikenne tekee mahdolliseksi
lisävaiheen aiheuttamatta toimivuusongel-
mia

Mankkaan alueen molempiin päihin
toteutetaan “portti”, jonka tärkein tehtä-
vä on osoittaa alueelle pyrkivälle turhaksi
yrittää nopeusennätyksiä.

Parannuskohteita on koko suunnittelualu-
eella. Se mitä todella toteutetaan ja milloin
se tapahtuu jää nähtäväksi. Toiveena olisi,
että ainakin tärkeimpiin kohteisiin olisi kau-
pungilla osoittaa toteutusmäärärahat.

SCC Viatek/Tom  Granberg
& Hannu Santasalo

Suunnitelma Vanhan-Mankkaan tien
muutoksista Mankkaanpuron koulun
ja Seilinmäentien risteyksen alueella.

Mankkaanpuron kouluMankkaanpuron kouluMankkaanpuron kouluMankkaanpuron kouluMankkaanpuron koulu KorotettuKorotettuKorotettuKorotettuKorotettu
suojatiesuojatiesuojatiesuojatiesuojatie

Hidaste-Hidaste-Hidaste-Hidaste-Hidaste-
pysäkkipysäkkipysäkkipysäkkipysäkki

Se
ili

m
äk

i
Se

ili
m

äk
i

Se
ili

m
äk

i
Se

ili
m

äk
i

Se
ili

m
äk

iVVVVVanha-Mankkaan tieanha-Mankkaan tieanha-Mankkaan tieanha-Mankkaan tieanha-Mankkaan tie

Mankkaan_Uutiset_3_02.pmd 8.10.2002, 13:333



Kasvetaan yhdessä
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Kuka kasvattaa lastasi?
Saako vanhemmuudesta nauttia?
Onko yhteisiä sääntöjä olemassa?
Milloin viimeksi tervehdit naapuria?

Tämän päivän elämä on varsin kiivastahtis-
ta verrattuna esimerkiksi 1980-lukuun, jol-
loin itse kävin peruskoulua. Jotakin elä-
mästämme puuttuu, mutta mitä? Miksi lap-
set voivat huonosti? Miksi kouluissa on työ-
rauhaongelmia? Miksi emme tervehdi naa-
purin puolituttua koululaista? Miksi koulu-
lainen ei uskalla kysyä naapurin mummulta
“turvapaikkaa” kun avain unohtui kotiin?

Se, että tunnemme oman kylän asukkaita ja
voimme pysähtyä keskustelemaan heidän
kanssaan on rikkaus. Naapurien tuntemi-
nen on myös vahvuus, tällöin toteutuu van-

Mankkaalle puuhataan uudenlaista asu-
kaspuistotoimintaa. Peruspilarina olisi uu-
denlainen kumppanuus jo alueella toimivi-
en yhteisöjen kanssa. Projekti on vielä alku-
metreillä. Tällä hetkellä kasataan konk-
reettista ehdotusta, jota voidaan työstää
projektin seuraavassa vaiheessa edelleen
jo Mankkaalla toimivien yhteisöjen kanssa.

Asukaspuistoa puuhataan Mankkaalle
Ennenkuin päätetään palveluista, joita asu-
kaspuisto tarjoaisi, tehdään laajamittainen
tarveselvitys Mankkaalla. Tällä hetkellä
projektiin on osallistunut Tapiolan sosiaali
ja terveystoimen lisäksi nuorisotoimi ja tek-
nisen keskuksen viher- ja talonsuunnitteli-
jat. Marja Eronen Tapiolan sosiaali ja terve-
ystoimesta painottaa, että mitään valmista

Keski-Mankkaan
päiväkodin

lapset ja henkilökunta
kiittävät

Lions Club Mankkaata
 saamastaan

lahjoituksesta.

ha suomalainen kasvatusajattelu “Koko
kylä kasvattaa”. Koko kylä kasvattaa -aja-
tushan lähtee siitä, että kun tunnet naapu-
rin lapset niin uskallat puuttua myös heidän
hölmöilyihin.

Koko kylä kasvamaan -projektin avulla
voimme luoda omaan kotikyläämme meille
kaikille yhteiset säännöt, oppia kunnioitta-
maan toisiamme vauvasta vaariin ja tutus-
tua toisiimme.

Kati Pohjanmaa
kati.pohjanmaa@pp.inet.fi

Taavinkylän koululla alkoi keväällä 2001
Koko kylä kasvamaan -projekti, joka elää ja
voi hyvin nyt jo koko Mankkaan alueella.
Keväällä 2002 projekti laajeni myös pien-
ten lasten vanhempiin. Tapasimme kerran
ja aloitimme puistotreffit. Puistotreffit kui-
vuivat kesän myötä, nyt on aika pohtia uu-
sia toimintatapoja.

Olethan muistanut tukea toimintaamme maksamalla vuoden
2002 jäsenmaksun EUR 7,00.

ei tulla lokakuussa pidettävän kokouk-
sen jälkeen Mankkaalaisille esittä-
mään, vaan kyseessä on raakile, jota
on tarkoitus työstää edelleen.

Carita Poussa
poussa@netsonic.fi

Vapaaehtoiset
tukimaksutkin
ovat tervetulleita

* MERKITSE TILISIIRRON
TIEDONANTOJA KOHTAAN
NIMESI JA OSOITTEESI
JÄSENREKISTERIÄ VARTEN

*

Mankkaa-seura järjesti 13.6.2002 pujon-
torjuntatalkoot Mankkaan alueen päiväko-
tien ympäristöissä. Tilaisuus ei juurikaan
vetänyt väkeä näin ensimmäisellä kerralla

Nettisivuilla
www.mankkaa-
seura.fi
runsaasti kävijöitä
Viime keväänä avatuilla Mankkaa-seuran
nettisivuilla raporttiemme mukaan on 300-
500 kävijää kuukaudessa. Olemme saaneet
paljon positiivista palautetta ja myös pa-
rannusehdotuksia sivuihimme ja toimin-
taamme. Pyrimme kehittämään sivuja jat-
kuvasti, jotta ne vastaisivat asukkaiden tar-
peita entistä paremmin.

Pujontorjuntatalkoot

ja tulos jäi kohtalaisen vaatimattomaksi.
Ensi keväänä tarjoutuu kuitenkin uusi tilai-
suus pujontorjuntaan ja silloin kaikki mu-
kaan!

SAMPO 800019-70654787SAMPO 800019-70654787SAMPO 800019-70654787SAMPO 800019-70654787SAMPO 800019-70654787

MANKKAA-SEURA RYMANKKAA-SEURA RYMANKKAA-SEURA RYMANKKAA-SEURA RYMANKKAA-SEURA RY

Mankkaan_Uutiset_3_02.pmd 8.10.2002, 13:334


