
KOKOUSKUTSU
ti 15.3.2016 klo 18.30

Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaan kuja 2 A.

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 11§:n mukaiset asiat:
•	esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 

2015.
•	päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuva-

pauden myöntämisestä johtokunnalle.

KAHVITARJOILU - TERVETULOA!

Kokouksen jälkeen noin klo 19.00 alkaen Forever Living Productsin Matti Siikanen pitää hy-
vinvointi-infon ja tuote-esittelyn yrityksen Aloe Vera –tuotteista, jotka jakaantuvat kolmeen 
ryhmään eli Wellness, Fitness ja Beauty. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa näitä tuotteita. 
Maksutapoina ovat käteinen tai lasku, ei kortteja. Ei ostopakkoa.

Palmusunnuntaina
20.3.2016 klo 12 - 14.30

Makasiinin mäellä
Vanhan-Mankkaan

kuja 2

Perinteinen, jo vuodesta 2002 järjestetty

pääsiäistapahtuma
”Etsi muna heinäsuovasta” perheen pienimmille

Tilaisuus on tarkoitettu 0-10 -vuotiaille mankkaalaislapsille. Etsintä-

partiot lähtevät matkaan 15 minuutin välein. Tarkkavainuiset löy-

tävät maastoon piilotettuja suklaamunia. Kaikille lapsille jaettavat 

Kindermunat lahjoittaa tänäkin vuonna K-Supermarket Mankkaa.

Lapset voivat niin halutessaan tulla noidaksi 
pukeutuneena. Alueella liikkuu silloin varmasti 
muitakin noitia! Muuten asu säänmukainen.

Jaamme pienet ämpärit munien poimintaan. 
Mukaan kannattaa ottaa astia tai pussi munien 
kotiin viemistä varten sekä varata sormikkaat, 
joilla saa hyvän otteen munista.

Uutuutena tapahtumassa on Tapiolan Voimis-

telijat ry:n vetämä pupujumppa lapsille.
Puffetin järjestävät Taavinkylän koulun 5a ja 

5b -luokat ja Mankkaan Eräsusien partiolaiset 
paistavat lettuja. Muuten tapahtuma on mak-
suton. Vanhemmat voivat kannattaa tätä tapah-
tumaa ja Mankkaa-seuran toimintaa muutenkin 
liittymällä tilaisuudessa jäseniksi, elleivät sitä jo 
ole. Jäsenmaksu on vain 10 €/talous/vuosi.

TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMIN KATSOMAAN
LASTEN RIEMUA JA LÖYTÄMISEN ILOA!

K-Supermarket Mankkaa valittiin tam-
mikuussa Suomen parhaaksi K-Super-
marketiksi. Valinnassa painotettiin liik-
keen asiakastyytyväisyyttä, myynnin 
kehitystä sekä hyvää toimintaa osana 
paikallista yhteisöä. 

Mankkaa-seura ry onnittelee lämpi-
mästi kauppias Pekka Ihoa ja koko kau-
pan henkilökuntaa.
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Puheenjohtajan palsta

On rakentavan vuoropuhelun aika

Lisää Mankkaa-Seuran toiminnasta ja ajankohtaiset uutiset löydät myös verkosta: www.mankkaa-seura.fi

Mankkaan-seuran vuosi 2015 päättyi tunnelmalliseen 
joulutapahtumaan marraskuun lopulla. Heleä-äänisiä 
Tiernapoikia kuulemassa ja joulupukkia tapaamassa 

kävi lähes 300 mankkaalaista lasta ja saattajaa. Mutta jo sitä en-
nen Mankkaa-seuran syyskokous pidettiin Väentuvalla tiistaina 
20.11.2015 klo 19.00. Kokous oli henkilövaalikokous. Johtokun-
nan jäsenistä neljä eli Lauri Aalto, Tuija Hietaniemi, Markku 
Rouhiainen ja Eila Ruuth-Idman olivat ilmoittaneet, etteivät 
enää ole käytettävissä jatkokausille. Kiitän heidän panoksestaan 
yhdistyksen hyväksi! Uusiksi jäseniksi valittiin Eriika Arcisz, Riitta 
Koskinen, Tapani Lehikoinen ja Rowena Routh-Kärki. Allekirjoit-
tanut sai jatkopestin yhdistyksen puheenjohtajana. Jäsenmak-
suksi määrättiin entinen, eli 10 euroa/talous.

Uusi johtokunta piti järjestäytymiskokouksen tiistaina 
19.1.2016 Väentuvalla, jolloin valittiin johtokunnan keskuudesta 
yhdistyksen muut toimihenkilöt sekä työryhmien vetäjät ja jä-
senet vuodelle 2016. Johtokunnan kokoonpano ja työnjako on 
nyt seuraava:

Jukka Peltola puheenjohtaja
Riitta Santasalo varapuheenjohtaja
 kaavoitus ja liikenne (jäsen)
Hannu Kyrölä johtokunnan sihteeri
Ritva Pesonen rahastonhoitaja, Mankkaan Uutisten
 päätoimittaja, viestintä (pj)
Eriika Arcisz asukas ja kulttuuri (jäsen) 
Irene Hyyppä asukas ja kulttuuri (pj), 
Riitta Koskinen asukas ja kulttuuri (jäsen),
 kaavoitus ja liikenne (jäsen)
Tapani Lehikoinen viestintä (jäsen), kaavoitus
 ja liikenne (jäsen)
Raija Lumme asukas ja kulttuuri (jäsen), tiedotus (jäsen) 
Rowena Routh-Kärki asukas ja kulttuuri (jäsen),
 viestintä (jäsen) 
Markku Melkko viestintä (jäsen)
Juhani Vähäaho kaavoitus ja liikenne (pj)

Hannu Ujula ilmoitti tammikuussa 2016 
eroavansa johtokunnasta, kun työteh-

tävät vievät hänet muualle Suomeen. 
Johtokunnan yhteystiedot löytyvät 
kotisivuilta www.mankkaa-seura.fi.

Mankkaa-seura otti ensimmäisen 
kerran kantaa Nygrannaksen alueen 

massiiviseen kaavoitushankkeeseen 
lokakuussa 2015 jättäessään asi-

asta kaupungille kirjallisen 
mielipiteensä. Yhdistys pai-
notti, että alueen asukaslu-
kutavoitetta, 5000 asukasta, 

on merkittävästi alennettava. Vain siten Mankkaa voidaan säilyt-
tää pientalovaltaisena viheralueiden lomaan rakentuvana asuin-
alueena. Myös Suurpelto on sen ydinkeskustaa lukuun ottamatta 
rakentumassa korkeatasoisten pientalojen ja pienkerrostalojen 
varaan. Olisi kovin tavoiteltavaa pitää tästä kiinni myös Kehä 
II:n itäpuolella. Johtokunnan kaavoitustyöryhmä on perehtynyt 
myös mankkaalaisten taloyhtiöiden ja asukkaiden kaupungille 
jättämiin mielipiteisiin. Ne olivat pääosin yhteensopivia yhdis-
tyksen näkemysten kanssa, mutta niissä on nostettu esiin huoli 
alueen sisäisen ajoneuvoliikenteen kasvusta. Vaikka yhdistyksen 
mielestä sisäisen liikenteen järjestelyt ovat kaavaluonnoksessa 
pääosin hyvin mietitty, aikoo yhdistys paneutua huoliin tarkasti 
ja tuoda ne esiin tulevissa neuvotteluissa Kaupunkisuunnitte-
lukeskuksen virkamiesten kanssa. Olemme kiitollisia siitä, että 
kaavoittajat ovat nytkin valmiit jatkuvaan yhteydenpitoon yhdis-
tyksen edustajien kanssa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaava-
ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle valmistuu vasta 
vuoden 2017 alkupuolella. 

Syksyllä 2014 Kaupunkisuunnittelukeskus kertoi kolmesta 
asuintalojen kaavoitushankkeesta, mistä yksi sisälsi kerrostalojen 
rakentamisesta Mankkaan Liiketalon viereen. Hankkeet eivät ole 
sen jälkeen edenneet kaupungin elimissä.

Alkaneena vuonna Mankkaa-seura täyttää 50 vuotta. Merk-
kivuotta tullaan viettämään Mankkaan asukaspuistossa sun-
nuntaina 28.8.2016. Ainakin mankkaalaiset musiikintekijät sekä 
alueen ja yhdistyksen historia ovat tapahtumassa esillä. Tapahtu-
masta enemmän myöhemmin, mutta toivon, että mahdollisim-
mat monet laittavat jo nyt ”ruksin” allakkaan.

Hyvä mankkaalainen, tule mukaan kehittämään 50-vuotiaan 
yhdistyksen toimintaa! Kevätkokous pidetään Väentuvalla tiis-
taina 15.3.2016 klo 18.30. Kokouksessa ovat esillä vuoden 2015 
toimintakertomus ja tilinpäätös. Tutustu toimintakertomukseen 
jo ennen kokousta verkkosivuillamme www.mankkaa.seura.fi. 
Siellä tai kokouksessa voit myös liittyä vaivattomasti uudeksi jä-
seneksemme. Tervetuloa! 

Hyvää syksyä!

Jukka Peltola
Mankkaa-seura ry.
puheenjohtaja 

       Nygrannaksen alueen 5000 asukkaan tavoitet-

ta on merkittävästi alennettava, mikäli Mankkaa 

halutaan säilyttää pientalovaltaisena, viheraluei-

den lomaan rakentuvana asuinalueena.

”



Mankkaan eläinlääkäri

KRISTIINA NORDLING Oy
Mankkaantie 10, 02180 Espoo

(Tapiolan leipomon viereisessä ok-talossa)

puh 09-5021603
gsm 0400-209187
fax 09-4123068

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

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

Parturi-Kampaamopalvelut
- kauneushoitola

www.parturikampaamojaspis.fi
Mankkaantie 2-4 B, Mankkaanportti, 2 krs.

Parturi-Kampaamo
Kauneushoitola

puh. 044 293 5166
puh. 09 412 9421

Maaliskuun tarjous:

Turvallinen Elumen / kasviväripaketti

Katso muut palvelut kotivisuiltamme.

-10%

Like us in facebook

Avoinna:
ma  
ti-pe
la-su

Puh. 045 328 7595
Mankkaantie 32

9.00 - 16.00
9.00 - 21.00

10.00 - 18.00

www.villenhieronta.fiville.hammarberg@gmail.com

Saamamme tiedon mukaan Lukupuron leikki- ja 
koirapuiston viereen kuin varkain muodostu-
neet puiden, oksien, maa-ainesten, siirtolavojen 
ja muiden epämääräisten jätteiden läjitysalueet 
poistetaan vähitellen käytöstä. Toivottavasti näin 
myös tapahtuu.

Lukupuron ”kaatopaikka”

Mankka-seura on myös facebookissa:

Mankkaa-Seura
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Kammari: 
Mankkaalaisten kehon ja mielen huoltamo jo 10 vuotta
Kammari on yhden naisen toiminimiyritys, jossa asiakkaita hoitaa Kaisa Väisänen. Kaisa on Valviran hyväksymä 

koulutettu urheiluhieroja, pilatesohjaaja ja vitaalishiatsuterapeutti. Kammari on työllistänyt Kaisaa tänä kevää-

nä jo kymmenen vuoden ajan.

Kammarin Kaisa on työskennellyt tuki- ja 
liikuntaelinkuntoutujien parissa jo 20 
vuotta. 10 vuotta hän on ollut Mankkaalla 

yrittäjänä ja viihtynyt erinomaisesti. Kaisa luen-
noi sydäntään lähellä olevista asioista, kuten 
terveydestä, hyvinvoinnista, terveyden oma-
vastuun toteuttamisesta arjessa. Hän on tehnyt 
töitä myös ammatikseen urheilevien parissa 
huoltojoukoissa.

Tällä hetkellä Kaisa tekee yhteistyötä kan-
sainvälisen Stagehands Massage-yrityksen 
kanssa.  Hän toimii Suomeen lentävien artisti-
en,  muusikoiden ja tanssijoiden monitaitoise-
na huoltajana. 

Pilates, metsä ja avanto pitävät yrittäjän it-
sensä kunnossa. Hänet tavoitetaankin vapaa-
aikana kahden koiransa kanssa metsästä, pila-
tessalilta tai avannon reunalta. 

Kammarilla Kaisa myös ohjaa pilatesta pien-
ryhmissä. Tarvitessasi voit saada myös yksityis-
opetusta. Pilates on kehitetty ylläpitämään sel-

kärankasi terveyttä.
Tammikuussa 2016 Kaisa sai uuden työ-

kaverin: Sky- ja Cidesco-kosmetologi Netta 
Kimmel-Villa avasi kauneushoitolan Kamma-
ria vastapäätä. Kauneushoitola Villa Kimmel 
tarjoaa ihania kasvohoitoja, huolellisesti teh-
tyjä jalkahoitoja, rentouttavia kuumakivi- ja 
aromahierontoja, meikkauksia, sokerointeja ja 
manikyyrejä. Luonnonkosmetiikka on kuuma 
trendi, ja osan hoidoista voit saada täysin luon-
nonmukaisilla tai ayurvedisillä tuotteilla tehty-
nä. Hoitolassa käytettyjä hoito- ja tuotesarjoja 
ovat mm. Yon-Ka, Lakshmi, BoHo sekä Gehwol.  

Kauneushoitola Villa Kimmelin avajaisissa 
ja Kammarin 10-vuotisjuhlassa 10.3  klo 17-20 
osoitteessa Mankkaantie 5F-H  on luvassa pien-
tä syötävää ja kuplivaa. Mukana reilun kaupan 
tuotteita, BoHo-luonnonkosmetiikkasarjan 
esittelijä ja paljon loistavia tarjouksia. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Lue lisää nettisivuiltamme www.kammari.fi ja www.kauneushoitolavillakimmel.fi

Olen 37-vuotias kahden lapsen isä tääl-
tä Mankkaalta. Kouluttauduin klassi-
seksi hierojaksi Vantaalla, Tikkurilan 

Edupolissa. Erikoisammattitutkintona suoritin 
kivunhoidon osion. Avasin oman toimipisteen 
Mankkaantie 32: een 1.2.2016. Hoitoihini kuu-
luvat klassinen hieronta, trigger- käsittely, kine-
sioteippaus sekä intialainen päähieronta. Olen 
jakanut teille mankkaalaisille mainoksia aktiivi-
sesti, toivottavasti mainokset ovat tavoittaneet 
teidät. Olen tavoitettavissa aamusta aina ilta-
myöhään. Toivon, että te mankkaalaiset löydät-
te luokseni. Olen täällä teitä varten. Tervetuloa 
Mankkaantie 32:een.

Uusi yrittäjä Mankkaalla:
Koulutettu hieroja Ville Hammarberg esittäytyy Uuden Turveradantien risteyksessä 

olevien liikennevalojen toiminta on 
ärsyttänyt monia mankkaalaisia. Aluksi 
valot olivat vihreällä huomattavasti vil-
kasliikenteisempää Vanhan-Mankkaan 
tietä/Koivuviidantietä ajavilla selvästi 
lyhyemmän ajan kuin Turveradantietä 
ajavilla, vain muutaman auton ehti-
essä ajaa risteyksen yli yksillä valoilla. 
Mankkaa-seura reklamoi tästä, ja niin 
ovat tehneet myös monet yksityishen-
kilöt. Valoja onkin sen jälkeen ohjattu 
uudelleen, mistä kiitos. Mankkaa-seura 
seuraa tilannetta etenkin metron lii-
tyntäliikenteen alkaessa elokuussa ja 
ryhtyy mahdollisesti tarvittaviin toi-
menpiteisiin.

Turveradantien liikennevalot

 •  UUTISIA JA YRIT YSEL ÄMÄÄ MANKK AALL A  •


