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Mankkaa-seura ry:n

SYYSKOKOUS
ma 17.10.2011 klo 19 Mankkaan Väentuvalla, Vanhan Mankkaankuja 2 C

Teemana Länsi-Metron ja Suurpellon esittely.

Sääntömääräiset asiat:
• Puheenjohtajan valinta vuodelle 2012
• Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
• Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Kahvitarjoilu. Kakun tarjoaa Tapiolan Leipomo, jonka kahvilassa voi nauttia  
arkipäivisin klo 7.00–16.00 suussa sula vista leivonnaisista ja ostaa  
lämpimäisiä mukaan. Puh. 09 435 500 70, www.tapiolanleipomo.fi



Kesä on kääntynyt syksyyn. Sadot on pää-
osin korjattu talteen puutarhoista ja met-

sistä. Ruskanpunaiset ja -keltaiset puut  
ja pensaat ilahduttavat metsässä kul-
kijaa. Kesä ja loma tapahtumineen on 
enää muistoissa, työt, koulut ja harras-
tukset täyttävät päivät ja illat. On aikaa 
myös katsella Mankkaan lähialueelle 
ja ottaa selvää missä vaiheessa meitä 
läheltä liippaavat erilaiset rakenta-
mis- ja kehittämishankkeet ovat. 

Suurpellon alueelle entiselle 
Hent taan peltoaukealle on hyvää 
vauhtia rakentumassa asuntoalue 
palveluineen. Monessa talossa on 

jo asukkaat ja uusia koteja raken-
netaan koko ajan. Bussi 107 Helsin-

gistä aloitti liikennöinnin tämän vuoden 
alusta. 

Suurpellossa asuminen on suunni-
teltu alusta lähtien eheäksi kokonaisuu-
deksi. Monimuotoinen asuntotuotanto 

tarjoaa asuntoja eri elämänvaiheisiin.
Palvelujen läheisyys helpottaa jokapäi-

väistä arkea. Ensimmäinen päiväkoti toi-
mii jo alueella ja kansainvälinen koulu on 

suunnitteilla. 
 Palvelukortteleihin Kehä II varteen 

on suunnitteilla kaikki tarpeelliset päi-
vittäiset paikallispalvelut. Ydinkeskusta 

suunnitellaan siten, että sinne on mahdol lista sijoit-
taa ruokakaupat, parturit ja kampaamot, pankit, ravintolat, lää-
käriasema sekä vapaa-ajan harrastuspaikat. Suurpellon lukuisat 

puistot ja Espoon keskuspuisto tarjoavat virkistäytymispaikkoja 
liikunnan ja ulkoilun parissa.

Tapiolan aluetta ollaan kovasti kehittämässä, ei vain metron 
rakentamisen osalta. Puutarhakaupunkia ollaan muuttamassa 
entistä enemmän vain kaupungiksi. ”Tapiolan keskus uudis-
tetaan perusteellisesti.  Suunnitelmien mukaan ensimmäisen 
vaiheen työt ajoittuvat vuosille 2011–2015. Tapiolasta tulee toi-
minnallisesti ja kaupallisesti aikaisempaa voimakkaampi ja mo-
nipuolisempi keskus, jossa yhdistyvät perinteisen kaupunkikes-
kustan ja nykyaikaisen kauppakeskuksen parhaat ominaisuudet

Länsimetron rakentaminen on kovassa vauhdissa useam-
masta kohdasta samanaikaisesti. Länsimetron rakentamisesta 
ja aikatauluista sekä kaikesta siihen liittyvästä saa tietoa lan-
simetro.fi -sivustolta. Mikä mahtaa olla Länsimetron vaikutus 
meihin mankkaalaisiin ja meidän liikkumiseemme? Parantaako 
Länsimetro bussiliikennettä täältä metron syöttöalueelta vai 
huononevatko palvelut? Niistä ja monesta muustakin asiasta 
saa varmasti hyvää tietoa erilaisissa asukasinfoissa, mutta nuo 
infot on suunnattu lähinnä Tapiolan, Niittykummun tai Matin-
kylän asukkaille. 

Meille mankkaalaisille on järjestetty ihan oma mahdollisuus 
kuulla ja kysellä näistä ajankohtaisista kehittämis- ja rakentamis-
kohteista Mankkaa-seuran syyskokouksessa maanantaina 17.10. 
Suurpellosta kertoo Suurpellon Markkinointi Oy:n toimitusjohta-
ja Leena Manner ja Länsimetron ja Tapiolan kehittämisen asioista 
puhuu projektisihteeri Anna Suihko. Tervetuloa kuulemaan ja 
kyselemään!

Tapaamisiin syyskokouksessa!

Reijo Stedt
Mankkaa-seura
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

Lähialueet muuttavat muotoaan

Kunnallisten päivähoitopaikkojen puute  
on todellinen ongelma
Mankkaa on hyvin suosittu asuinalue nuorten 
lapsiperheiden keskuudessa. Kunnallisia päivä-
koteja on kolme. Päiväkoteja ei ole rakennettu 
lisää vaikka on selvää, etteivät kunnalliset päi-
väkodit pysty vastaanottamaan kaikkien ha-
lukkaiden perheiden lapsia, etenkään perhei-
den hoidontarpeen tahdissa. Lukuisat perheet 
joutuvat odottamaan pitkiäkin aikoja ennen 
kuin saavat lapsilleen paikan toivomastaan 
päiväkodista.  

Tällä hetkellä Mankkaalla on kuulemani 
mukaan “ylikuormitus” 0–3-vuotiaista lap-
sista. Tilanne oli toinen vielä joitakin vuosia 
sitten. Tämä eri ikäryhmien epätasapaino 
aiheuttaa ongelmia perheille. Pienemmät 
sisarukset eivät välttämättä saa samasta päi-
väkodista paikkaa silloin kun tarve paikalle 

olisi, vaikka isompi sisarus olisi jo toivo-
tussa päiväkodissa. 

Päiväkotipaikkojen puute on suuri 
ongelma. Perheissä joudutaan tekemään 
vaikeita valintoja ja päätöksiä lasten päi-
vähoidon suhteen. Päiväkodeissa ryhmä-
koot ovat suuria, ja henkilökunnan määrä 
on minimissään samalla kun työtehtäviä 
on lisätty. Useassa Suur-Tapiolan alueen 
päiväkodissa, Mankkaallakin johtajat ovat 
samanaikaisesti vastuussa kahdesta eri 
päiväkodista. 

Mankkaa-seura suunnittelee aloitteen 
tekemistä Espoon kaupunginhallitukselle 
Mankkaan päiväkotitilanteesta. 

Annukka van der Borch

Veera Laitinen oli vasta 13-vuo-
tias kirjoittaessaan ensimmäisen 
kirjansa, joka julkaistiin syys-
kuun lopulla. Hän käy Mank-
kaan koulun 8. luokkaa ja on 
asunut Mankkaalla perheineen 
vuodesta 2002 lähtien.

Veera on kirjoitellut harrastusmielessä 
muutaman vuoden ajan, pieniä kertomuk-
sia ja novelleja. Hän lukee paljon erilaista 
nuorten kirjallisuutta, omien sanojensa 
mukaan laidasta laitaan ja mieluisia ovat 
olleet mm. Harry Potter kirjat. Veeran 
harrastukset eivät kuitenkaan rajoitu 
pelkästään kirjallisuuteen, vaan hänen 
sydäntään lähellä on myös liikunnalliset 
harrastukset. Ykkössijaa pitää tällä hetkellä 

NUORI 
MANKKAALAINEN 
KIRJAILIJA 
JULKAISEE 
ESIKOISTEOKSENSA

seinäkiipeily, jota voi harrastaa Salmisaaren 
liikuntakeskuksessa sekä hip-hop ja show-
tanssi, jonka harrastusmahdollisuudet ovat 
mankkaalaisillekin tuttuja. Veera käy myös 
pianotunneilla, ainakin toistaiseksi, sekä 
piirtää ja maalaa mielellään. Jostain ehkä 
pitää kuitenkin vastaisuudessa tinkiä, sillä 
aika ei riitä kaikkeen ja ehkä se on pianon-
soitto, joka jää vähemmälle. 

Nuorille suunnattu esikoiskirja on ni-
meltään Surunsyöjät ja se on tyylilajiltaan 
fantasiapainotteinen mutta mukana on 
myös ripaus romantiikkaa ja mystiikkaa. 
Puolisen vuotta Veera kehitteli tarinan 
juonta, henkilöitä ja ympäristöä mieles-
sään, jonka jälkeen itse kirjoittamiseen ku-
lui kolmisen kuukautta. Kirjan tapahtumat 
sijoittuvat kuvitteelliseen Blue Coven pik-
kukaupunkiin Kanadassa ja päähenkilönä 

on Hope tyttö, joka kirjan alussa on 17-vuo-
tias. Kirjasta tuli yli 700 sivuinen ja kustanta-
ja ehdotti sen jakamista kahdeksi eri kirjaksi, 
joista jälkimmäinen ilmestyy maaliskuussa. 
Näiden kahden lisäksi on työn alla jo kolmas 
kirja. Yhteensä samaa romaanisarjaa tulee 
ajan myötä julkaistavaksi viisi eri kirjaa. 

Veeran perhe on suhtautunut myötä-
mielisesti kirjoitusharrastukseen, sillä koulu 
ja muut harrastukset tuntuvat hoituvan myös 
kirjoittamisen ohessa. Kaverit ovat luonnolli-
sesti sekä ylpeitä että myös uteliaita uuden 
kirjan ilmestymisestä. 

Kirjasta voi saada lisätietoa sivuilta 
www.ivanrotta.com

Riitta Santasalo



KUVAT 
KERTOVAT 
MENNEESTÄ
Mankkaa-seuran perustamisesta on tänä vuonna 
kulunut 45 vuotta. Kun aktiiviset asukkaat pitivät  
perustamiskokouksen 3.4.1966 Mankkaan kansa-
koululla, yhdistys sai nimekseen Mankkaan oma - 
kotiyhdistys. Palaamme nyt kuvien mukana 
1960-luvun Mankkaalle, joka oli väljästi raken-
nettu omakotialue Espoon kauppalassa.

u Näkymä Porttikujalta 1966. Sodan jälkeen 
alueen rakentaminen oli vilkastunut, kun rin-
tamamiehet saivat ostaa omakotitontteja en-
tisen Mankkaan tilan mailta. Lohkotut tontit 
olivat reilun kokoisia ja usein niille rakennet-
tiin asuinrakennuksen lisäksi myös sauna ja 
liiteri. Moni rintamamies suunnitteli ja rakensi 
itse talonsa, ja usein naapureilta saatiin tal-
kooapua. Puutarhoissa kasvatettiin hyöty- ja 
koristekasveja.    

v Mankkaan kansakoulu vuonna 1964. 
Kun rakennus valmistui vuonna 1954, siitä 
puuttui voimistelusali. Pitkään jatkunut pu-
la rakennustarvikkeista näkyi 1950-luvun 
rakentamisessa. Koulu jäi ilman voimistelu-
salia, koska sementtiä oli vaikea saada ja kus-
tannuksissa haluttiin säästää. Opettajat sai-
vat kuitenkin asuntolan, koska perinteisesti 
asunto oli kuulunut opettajien virkaetuihin. 
Myöhemmin 1960-luvun alussa tehdyssä kou-
lun laajennuksessa saatiin puuttuva voimis-
telusali talon toiseen päätyyn. Ajan mittaan 
opettajien asuntola otettiin oppilaskäyttöön 
ja huomattavaa kohennusta ahtaisiin tiloihin 
saatiin 2000-luvulla valmistuneesta lisäraken-
nuksesta.    

w Mankkaan posti 1966. Posti oli Mank-
kaan tien varrella koulua vastapäätä olevan 
talon kellarissa. Talo on edelleen samalla 
paikalla. 

x Helsingin Osuuskaupan talo sijaitsee 
Mankkaantien ja Torpparintien risteyksessä. 
Talo on rakennettu 1940-luvun lopulla liike-
kiinteistöksi. Hokin lisäksi 1960-luvun asuk-
kaita palvelivat myös Varuboden ja Elanto. 
Aiemmin Torpparintien alue kuului Klobb-
skogin kylään ja vasta Tarvontien ( Turun-
väylä ) rakentamisen jälkeen alue liitettiin 
Mankkaaseen. Kuva on otettu vuonna 2000. 

y Siiriläntie 1962. Kuva on otettu nykyi-
sen Porttiniityntien ja Mankkaantien risteyk-
sestä Tapiolan Leipomoa vastapäätä. Espoon 
auton linjat 9 ja 10 kuljettivat matkustajia 
Helsinkiin hiekkaista Mankkaantietä pitkin. 
Aikojen kuluessa teiden nimet ovat muut-
tuneet ja teiden kunto on parantunut. Vielä 
1960-luvulla Mankkaan alueita olivat muun 
muassa Siirilä, Veikkola ja Juhanila. Juhanilan 
alue on saanut pitää vanhan nimensä. 

z Tunnistatko paikan? Kuvassa oleva 
lato on jo kauan sitten hävinnyt, mutta sen 
vieressä oleva mänty kasvaa edelleen kevyen 
liikenteen väylän varrella lähellä Sinimäen-
tietä. 1960-luvulla ladon takaiselle alueelle 
rakennettiin Philipsin keskusvarasto, joka 
myöhemmin muutettiin liiketiloiksi. Nyt 
rakennuksessa on muun muassa K-market. 
Kuva on vuodelta 1962.

    Turvesuolla 1960-luvulla. Alueella si-
jaitsi aikanaan 1910 perustettu turvepehku-

tehdas, joka toimitti turvetta sekä polttoai-
neeksi että eristeeksi. Vaikka tehtaan toiminta 
oli jo loppunut, saattoi siitä nähdä vielä merk-
kejä 1960-luvulla. Kuvassa on katos, johon on 
jätetty kuivumaan nostettuja turpeita.  

Turvesuosta otettiin laaja alue YTV:n käyt-
töön 1970-luvulla, kun pääkaupunkiseudun 
kaatopaikka perustettiin ja entistä koulun 
lähellä olevaa kaatopaikkaa laajennettiin. 
Kaatopaikka lakkautettiin 1980-luvulla ja nyt 
alueelle rakennetaan golfkenttää.

Seija Samela

1960-luvun kuvat on ottanut Yrjö Samela, joka asui pit-
kään Mankkaalla ja osallistui myös aktiivisesti Mankkaan 
omakotiyhdistyksen toimintaan. Kuvan HOK:n talosta on 
ottanut Juha Samela.

Lähteet: Ari Siiriäinen: Mankkaan seudun historiikki, 1993, 
Kari Jormakka: Sydämellistä yhteiselämää. Espoon kansa-
koulutaloja 1873–1990, 1991.



Ystävällinen laatuvälittäjäsi lähellä 

Asuntoasioissa - vaadi Primaa!

Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalve-
lua Mankkaan ostoskeskuksessa.

Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota 
asunnostasi!

Terveisin, sportti  nen Prima-ti imi

Riitt aOili

Prima Kiinteistöt Oy LKV [A]
Mankkaanti e 2-4
02180 Espoo
p. 09 452 0700
myynti @primalkv.com
www.primalkv.com Kirsi Riikka

Kauneushoitola
Mia Frondelius

p. 09 455 2012

Sinulle, joka haluat  
yksilöllöstä palvelua.

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)

Kehoterapia  
Mary Henriksson

• Sidekudoshieronta
• Klassinen hieronta
• Lääkinn. laserhoito

ILOA JA PIRISTYSTÄ SYKSYYN! 

Kasvo-käsi-jalkahoitopaketti  
yht.125 e, ripsienpidennys 75 e, 

Muista ja ilahduta vaikkapa 
 lahjakortilla.

p. 040 725 7197

Laserhoito on tehokas  
kivunlievittäjä! Kokeile!       

Lauantait sop. muk.

Parturi-kampaamo
Hiushohde

p. 040 589 6608

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,
sunnuntaisin 12–18

Sunnuntai 11.9., aamu, aurinko  
paistaa. Mitkä täydelliset olo-
suhteet historian ensimmäi-
seen Tour de Mankkaaseen!

 
Tour de Mankkaa, eli koko perheen pyö-
räily- ja ulkoilutapahtuma, järjestettiin 
kauniissa aurinkoisessa syyssäässä Mank-
kaan asukaspuistossa sunnuntaina 11.9. 
Tapahtuma oli ensimmäinen, uudelleen 
perustetun Lions Club Espoo-Mankkaan 
järjestämä.

  Paikalle alkoi kerääntyä innokkaita 
järjestäjiä ja todella kiitettävästi mukaan 
lähteneitä yhteistyökumppaneita. Reitin 
merkinnät tarkastettiin, laskettiin, miten 
hankitut tarvikkeet riittävät, sovittiin 
tehtäväjaosta – ja jo ennen kuin kello tu-
li 11, paikalle alkoi kerääntyä myös per-
heitä pyörien kanssa. Pyöräilijät saivat 
ilmoittautuessaan kartan ja ohjeita Tour 
de Mankkaan reitistä sekä mahdollisuu-
den pyörän renkaiden täyttämiseen sekä 
ketjujen rasvaamiseen. Lisäksi heillä oli 
mahdollisuus merkkauttaa pyöränsä joko 
ennen ajoa tai sen jälkeen, kiitos poliisilta 
lainaksi saadun merkkauslaitteen.

 Espoon kansainvälisen koulun seit-
semännen luokan oppilaat olivat raken-
taneet perheen pienimmille oman eläin-
aiheisen pyöräilyreitin. Reitin sai kiertää 
myös kävellen, potkulaudalla tai rattailla. 
Jokainen tähän Mini-Touriin osallistuja sai 
tapahtumasta muistoksi diplomin, heijas-
timen ja arvan, jolla osallistui urheiluliik-
keen lahjakortin arvontaan.

  Pyöräilyssä tulleeseen nälkään oli-
kin sitten hyvä nauttia juuri grillattua 
makkaraa, lämpimiä muurinpohjalettuja 
sekä maukasta Tapiolan leipomon pul-
laa. Asukaspuistossa oli tarjolla monipuo-
lista ohjelmaa: EsPan nuorten järjestämä 
temppurata, GYMin temppurata ja kun-
totestausta sekä DCA-dancerssien tans-
siesityksiä sekä tietysti arvontaa, jossa 
pääpalkintona yksityistilaisuus GYMissä.

  Paikalla oli myös esittäytymässä 
muita yhteistyökumppaneita: Prima-kiin - 
teistöt, Uviko sekä Manu, Mankkaan oma 
nuorisokahvila. Suurkiitokset  kaikille heille  
osallistumisesta!

  Tapahtumasta jäi kokonaisuudes-
saan todella hyvä mieli – ainakin meille 

järjestäjille. Tästä on 
hyvä aloittaa joka syk-
syinen perinne – per-
heiden ulkoilutapah-
tuma asukaspuistossa. Toki opittavaakin jäi 
– pienimpien harmiksi poliisi tai palokunta, 
eivät valitettavasti päässeet paikalle muiden 
(hälytys-) tehtäviensä takia. Järjestäjät miet-
tivätkin keinoja ratkaista tämä ensi vuodeksi 
– ja kiitos kävijältä saadusta vinkistä, ottavat 
ensi vuonna yhteyttä vähän vähemmän kiirei-
siin tahoihin, kuten vapaapalokuntiin.

 
Merja Penttinen

Ensimmäinen Tour de Mankkaa

Mikäli vapaaehtoistyö maailman 
suurimmassa hyväntekeväisyys-
järjestössä kiinnostaa, niin lisä-
tietoa LC Espoo Mankkaasta ja 
Lions-liikkeestä yleensä saa klubin 
presidentiltä Saila Laitiselta  
puh. 040-7228583, email:  
saila.laitinen@sfonge.com

Asuntosi vaihto 
osaavissa käsissä

Heikki Timonen
044 942 0599

Myyntineuvottelija

Ulla Viitanen
040 521 2887

Kauppat.maist., LKV

Seppo Mäki
0400 210 219

Dipl.ins.

Jonna Löflund
040 777 8009

LKV, KED

•Asunnot 
•Kiinteistöt 
•Tontit 
•Vapaa-ajan asunnot 
•Vuokraukset

Kysy välitystarjoustamme!

Normaali välityspalkkio: 
huoneistot 3,7 %, sis. alv 23 % 
kiinteistöt 4,7 %, sis. alv 23 %

Uviko Oy LKV 
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo

etunimi.sukunimi@uviko.fi

fax 09 455 5010

www.uviko.fi

Maksuton 
arviointi



Uutta on keittolounas arkipäivisin klo 11–15 välillä. Maittavan keittolounaan vaihtoehtona on 
raikas valmissalaatti. Lounaslistalla on keittoja moneen makuun, mm. lohi-, nakki-, jauheliha- ja 
juustokeittoa. Torstaisin on tarjolla tietenkin hernekeittoa ja pannaria. Keiton lisäksi lounaaseen 
kuuluvat leipä, leivänpäällys ja ruokajuoma. Netistä voi käydä katsomassa viikon ruokalistan.

Myös kotisivut www.tapiolanleipomo.fi on uu-
sittu ja tuotekuvaston teko on meneillään.

Tapiolan Leipomo on Mankkaa-seuran pitkä-
aikainen yhteistyökumppani tarjoa malla suussa 
sulavan täytekakun kevät- ja syyskokouksissa.

Kahvilan aukioloajat arkisin klo 7–16. Tervetuloa!

Sirkka Lindroos

Mankkaan Uutisia, 45. vuosikerta  JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry  •  PÄÄTOIMITTAJA: Sirkka Lindroos, sirkka.lindroos@gmail.com
ULKOASU: Onnion  •  PAINO: Karprint 10/2011  •  PAINOS: 3 500 kpl  •  www.mankkaa-seura.fi

Tapiolan Leipomo, mankkaalaisten oma lähileipomo on uudistanut toi - 
mintaansa kesän aikana. Uusi sukupolvi on ottanut ohjat käsiinsä toi-
mivassa johdossa.  Kahvilatoiminnan kehittäminen on keskeisellä sijal-
la jatkossa.

Anna Hakala ahkeroi toimistossa ja 
kahvilassa aina hyväntuulisena.

Tapiolan leipomossa tapahtuu!

Huomio virkkaajat ja neulojat!  
Aloit telijat ja konkarit mukaan virk-
kaamaan ja neulomaan! Tapaamme 
tiistaisin klo 13.30 Tapiolan leipomon 
kahvilassa. Tervetuloa!

24 h 040 166 3636

Hinauspalvelu Immonen Timo Oy
040 166 3636

• hinaukset
• käynnistysapu
• ojastavedot
• ovien avaus
• renkaan vaihdot
• ja romuautojen 
 kierrätys

UUTTA
Mankkaalla!

Lähipalvelusi Mankkaalla
Keltontie 1.

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

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

PIHAÄSSÄT
• pihatyöt
• kivityöt
• puiden kaato
• terassilaudoitukset

LUMIÄSSÄT
• lumityöt
• lumen pudotukset
• poiskuljetus

Mankkaa-seura ry:n  
jäsenmaksu on 10 e. 

Maksun voi suorittaa  
yhdistyksen tilille SAMPO 
800019-70654787. 

Jäsenmaksun voi maksaa myös 
käteisellä Prima Kiinteistöt Oy 
LKV:n toimistossa Mankkaantie 
2–4 (Mankkaan liiketalo),  
ja näin välttää pankkikulut.  

Olethan  
muistanut 
jäsenmaksusi 
vuodelle 
2011!

Perinteinen  
Mankkaa-seuran  

adventtitapahtuma  
27.11. klo 16–18.

Ensimmäisenä adventti-
sunnuntaina toivotetaan joulu 

tervetulleeksi perinteisessä 
joulutapahtumassa Mankkaan 

Makasiinilla.

Tervetuloa joukolla joulun  
odotuksen aikaan!

Tulevaa

Lähileipomo uudistuu


