
ASUKASTIEDOTE • 1/2012

Mankkaa-seura ry:n kevätkokous
maanantaina 19.3.2012 klo 19 Mankkaan Väentuvalla,  Vanhan-Mankkaan kuja 2 C

Tarkoitettu 0-10-vuotiaille mankkaalaisille. Ryhmät etsivät  
15 minuutin välein heiniin piilotettuja pääsiäismunia. Kaikki  

pienet etsijät palkitaan! Voit tulla noidaksi pukeutuneena.  
Ota pieni ämpäri tai kori mukaan.

Paikkana Mankkaan makasiini ja järjestäjänä  
Mankkaa-seura ry.

0–3-vuotiaat klo 12
4–7-vuotiaat klo 13
8–10-vuotiaat klo 14

Palmusunnuntaina 1.4.2012 klo 12–15 Makasiinin mäellä Vanhan-Mankkaan polku 2
Pääsiäishauskaa  
perheen pienimmille  
Etsi muna heinäsuovasta!

ASIAT: sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös 
ja toimintakertomus vuodelta 2011.

ASIANTUNTIJALUENTO: 
Puutarhuri Matti Lehtinen antaa vinkkejä  
kevätistutuksista, puutarhan hoidosta sekä 
siitä, miten suojata puutarhaa citykaneilta.

Kahvitarjoilu! Kakun tarjoaa Tapiolan Leipomo,  
jonka kahvilassa voi nauttia suussa sulavista  
leivonnaisista ja ostaa lämpimäisiä mukaan.  
Leipomo on auki arkipäivisin klo 7.00–16.00. 

Puh. (09) 435 50070
www.tapiolanleipomo.fi

 



Runsasluminen talvi alkaa taittua ja me-
nemme kohti kevättä.
Kaupunki tapansa mukaan on au-
raillut lumensa jalkakäytäviltä pien-
talojen liittymiin.  Se ei todellakaan 
edistä ikääntyneiden asumista ja 
selviämistä omakotitaloissaan. Va-
litukset tästä asiasta eivät tunnu 
menevän perille.

Mankkaalaisten edunvalvon-
ta jatkuu myös tehostettuna 
Mankkaa-seuraan perustetun 

työryhmän voimin. Työryhmä 
valvoo varsinkin tennishallin kaa-

voituksen vaikutuksia Seilimäki- 
Lukupuron alueella, sekä Suurpellon 
jatkokaavoitusta ja liikennejärjestelyjä. 
Pyrkimyksenä on estää sellaiset liiken-
nejärjestelyt, jotka voisivat vaarantaa 
rauhallisuutta lintukodossamme.

Mankkaan alueella on paljon pie-
niä tai suurempia pihoja, joiden hoito ja 

huoltaminen on monella sydämen asiana.  

Puheenjohtajan palsta

Edunvalvonta ajaa yhteistä asiaa

Lämmitä puillakin Kadonneet löytyivät
Espoon pelastuskoirat (ESPY)  
pitivät treenit Mankkaalla 
14.1.2012. Kahdeksan koirak-
koa (ohjaajan, koiran ja kart-
turin muodostamaa ryhmää) 
osallistui harjoituksiin Turve-
suon ympäristössä.

Tehtävänasettelu oli seu- 
raava. ”Muutama mankkaa-
lainen nuori on jäänyt palaa-
matta yöllisistä juhlista Laaja-
lahdessa ja heidän tiedetään 
lähteneen vanhan kaatopai-

kan kautta kohti kotejaan Mankkaalla”.
Koirakot saivat kartat, joihin oli merkitty toistakymmentä aluetta, 

jotka käytiin läpi koiran hajuaistiin luottaen. Harjoitukseen oli myös 
liitetty SPR:n osuus ojaan ajaneesta autosta ja siinä olevista loukkaan-
tuneista, joille piti antaa ensiapua ja järjestää jatkohoito.

Kokonaisuutena harjoitus sujui hyvin ja kaikki metsään piilou-
tuneet maalihenkilöt löytyivät. Harjoituksen todenomaisuutta lisäsi 
kunnon pakkanen ja pimeys.

Lea Laine

Mökillämme ja metsäpalstalla on harvennettavia puita. Olen tuonut 
niitä poltettavaksi kaupunkiin palatessani. Sähkölaitoskin tykkää, 
kun pakkasilla lämmittää myös puilla. Verkko ei ylikuormitu. Ja säh-
köä säästyy tärkeämpään.

Olen pyrkinyt vähentämään savun aiheuttamia haittoja läm-
mittämällä puilla silloin, kun koululaiset ovat poissa. Tuon ulkokui-
vat puut muutamaksi päiväksi pahvilaatikossa sisälle kuivumaan. 
Kosteat, maalatut tai kyllästetyt puut eivät sovellu ollenkaan koti-
talouspolttoon. Ne rapauttavat tulisijan ja muodostavat vaarallisia 
savukaasuja. 

Nykyään suositellaan sytytettäväksi pienet puupilkkeet pesän 
yläosasta. Kuivissa puissa liekit leviävät mukavasti alemmas pak-
suihin puihin, ja savua tulee vain vähän. Kohtalaisen runsas ilman 
saanti on todettu antavan parhaan hyötysuhteen. Nyrkkisääntönä 
pieni humina on sopiva. Liekkien vähentyessä pienennetään ilman 
virtausta. Puun lämpöarvo on riippuvainen sen painosta. Painavaa 
koivua on pidetty parhaana, mutta sen kuori nokeaa tulisijaa. Leppä 
palaa puhtaimmin. Pinon tosin pitää olla suurempi.

Talvisin terveisin Hannu Kyrölä

PS. Nyt on ”pörssisähkö” halpaa ainakin ensi talveen asti.  
Puhelinsoitolla saa tuntuvan säästön sähkölämmittäjän kukkaroon.

Se näkyy kauniina ja hyvin hoidettuina piha-alueina. Pihojen 
uudistaminen, kasvien valinnat, ongelmatilanteet ja kaikenlai-
set muutkin asiat voivat askarruttaa kokenuttakin puutarhan 
hoitajaa. Siksi Mankkaa-seura järjestää kaikille avoimen puutar-
haneuvontatilaisuuden kevätkokouksen yhteydessä 19.3. Vie-
raanamme on tuolloin puutarhuri Matti Lahtinen kertomassa ja 
vastaamassa kysymyksiimme. Matti Lahtinen on puutarha-alalla 
arvostettu asiantuntija ja hyvä esittäjä. 

Mankkaa-seuran kevään tapahtumia on myös perinteinen 
munanetsintätapahtuma lapsille palmusunnuntaina 1.4. 

Toivotamme teidät tervetulleiksi mukaan toimintaamme  
jäseniksi ja tekijöiksi yhteisen hyvän eteen!

Reijo Stedt
puheenjohtaja
Mankkaa-seura 



Asuntoasioissa - vaadi  Primaa!
Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalvelua 
Mankkaan ostoskeskuksessa.

PRIMA TARKOITTAA PARASTA
Suomen Kiinteistönvälitt äjäliitt o ry
palkitsi lokakuussa 2011 Priman yritt äjän Vuoden 
Kiinteistönvälitt äjä-tunnustuksella osoituksena 
laadukkaasta työstä.

Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota 
asunnostasi!

Ystävällinen laatuvälittäjäsi lähellä 

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

Nyt uutta kivunhoitoon:
lihaskalvohieronta 30 min/35 €€       

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

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
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Hinauspalvelu Timo Immonen
puh. 040 166 3636

Keltontie 1

• lumityöt
• lumen pudotukset ja poiskuljetus

• puiden kaato, pihatyöt, kivityöt
• huoneistoremontit (32 €/h +alv)

PYYDÄ TARJOUS!

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (SKVL) valitsi 65-vuotisjuhlakokouksessaan 
27.10.2011 Vuoden Kiinteistönvälittäjäksi espoolaisen Riitta Santasalon.

Riitta – asiakkaistaan välittävä 
kiinteistönvälittäjä Mankkaalla

MANKKAAN UUTISET HAKEE TAITTAJAA! Haemme lehdellemme mukavaa taittajaa. 
Ota yhteyttä ja tule mukaan pieneen tiimiimme. Lisätietoja: lea.laine@fimnet.fi

Vastapainoa työlle Riitta saa Mankkaa seuran toiminnasta, liikun-
nasta, autoilusta, posliinimaalauksesta ja Maanpuolustusyhdistyk-
sen koulutuksista. Viimeisimpänä kohokohtana Naisten Valmiusliiton 
suurharjoitukset Kirkkonummen Upinniemessä yli 350 naiselle järjes-
tetty ULAPPA 2011 harjoitus, jossa hän toimi yhtenä kurssinjohtajana.

Kommelluksiakin on sattunut uran aikana. Riitta kertoo, että 
eräänkin kerran pihaa esitellessään tuuli paiskasi asunnon ovet kiin-
ni. Avaimet, käsilaukku ja seuraavan kohteen paperit jäivät lukkojen 
taakse. Onneksi kännykkä oli taskussa. Tapauksen jälkeen Riitta ryh-
tyi kantamaan päivän esittelykohteiden avaimia kaulassa. Oppia ikä 
kaikki, vaikka kaulakoruna vähän erikoinen. 

Heli Immonen ja Sirkka Lindroos

Riitan lapsuuden toiveammatti oli Äiti. Se tulee kysyttäessä 
kuin apteekin hyllyltä.  Lukioaikana ammatinvalinnan ohjaaja 
suositteli lastentarhanopettajan uraa. Hän päätyi kuitenkin 
kauppakorkeakouluun ja toimi vientialalla myynti- ja mark-
kinointitehtävissä.

Perheen perustamisen jälkeen Riitta hoiti kolmea poi-
kaansa kotona 10 vuoden ajan ja perhe muutti Mankkaalle 
1985. Riitta oli päättänyt, että kun nuorimmainen aloittaa 
ekaluokan, hän siirtyy jälleen työelämään. Hän sai töitä 
kiinteistönvälitystoimistossa Tapiolassa 1995, vailla alan ko-
kemusta. Hän hankki heti LKV-pätevyyden. Viiden vuoden 
”työharjoittelun” jälkeen löytyi vapaata liiketilaa Mankkaan 
”ostarilla” ja Santasalo perusti vuonna 2000 oman yrityksen, 
Prima Kiinteistöt Oy LKV:n. Vuonna 2005 Prima hyväksyttiin 
Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton laatujärjestelmään ensim-
mäisenä espoolaisena toimistona ja yrityksellä on työnsä 
ohjenuorana Riitan kirjoittama laatukäsikirja.

Riitta Santasalo on alallaan arvostettu asuntokaupan 
ammattilainen. Hän saa kiitosta laadukkaasta ja sydämellä 
tehdystä työstä niin asiakkailta kuin kollegoiltaankin. Häntä 
arvostetaan yrittäjänä, joka panostaa henkilökunnan viihtyvyy-
teen, koulutukseen ja hyvään yhteishenkeen. Hän on myös saa-
vuttanut yrittäjänä vankan jalansijan alueellaan ja laadukkaan 
kiinteistönvälitysyrityksen maineen. Asiakas, joka alkaa taivastella 
myyntikohteen keittiön huonoa kuntoa ja keittiöremontin hintaa, 
saa käteensä kohteen keittiöön piirretyn keittiösuunnitelman hin-
toineen. Asiakkaan kunnioitus on tärkein perusta luottamukselli-
sen suhteen rakentamisessa.” painottaa Riitta. 


