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Illan alustajaksi on 
lupautunut Suurpelto 

alueprojektin 
projektipäällikkö

 Pekka Vikkula 

Mankkaa-seura ry:n SYYSKOKOUSSYYSKOKOUS

Tulkaa mukaan esittämämään 
teitä kiinnostavia kysymyksiä

”Milloin ja miten
Suurpellon

rakentaminen
vaikuttaa

Mankkaalla?”

MAANANTAINA 
15.10.2007 klo 19

Mankkaan makasiini, 
Vanhan-Mankkaan kuja 2

Sääntömääräiset asiat

• puheenjohtajan valinta 
 vuodelle 2008

• johtokunnan jäsenten
 valinta erovuoroisten tilalle

• vuoden 2008 toiminta-
suunnitelma ja talousarvio

Muistathan, että vain seuran
jäsenet ovat valtuutettuja 
äänestämään.

Kahvitarjoilu.
Kakun tarjoaa

Espoon kaupungin suunnitelmissa 
on kunnostaa ensi vuonna Porttiku-
jalla sijaitseva Porttipuisto. Leikki-
puiston käyttäjillä ja muilla alueen 
asukkailla on mahdollisuus vai-
kuttaa  perusparannukseen muun 
muassa leikkivälineiden valinnan 
osalta. 

Luonnos perusparannussuunnitelmasta on 
nähtävänä Espoon kaupungin verkkosivujen 
Avoin Espoo-sivustolla (http://www.espoo.
fi /) mahdollisesti jo lokakuussa. Sivustolla 
kerrotaan hankkeen etenemisestä ja siitä, 
miten ja milloin asukkaat voivat vaikuttaa 
hankkeen sisältöön. Leikkipuiston lähellä 
asuville mankkaalaisille lähetetään suun-
nitelmasta tiedote myös kotiin. Leikkipuis-
tossa kävijät voivat tutustua hankkeeseen 
myös käydessään Porttipuistossa, sillä kau-
punki vie myös sinne informaatiota.

Käytä siis mahdollisuuttasi vaikuttaa!

Leena Lindroos

Asukkailla mahdollisuus vaikuttaa Asukkailla mahdollisuus vaikuttaa 
Porttipuiston kunnostukseenPorttipuiston kunnostukseen
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Tiesitkö että Mankkaa-seuralla on 
verkkosivut osoitteessa www.mank-
kaa-seura.fi ? Joku teistä on saattanut 
löytää sieltä kuvan lapsestaan innois-
saan etsimässä pääsiäismunia.

Tosiasia kuitenkin on, ettei sivuja ole päivi-
tetty säännöllisesti. Tämä on johtunut osit-
tain teknisestä toteutuksesta. Seura on nyt 
päättänyt satsata sivujen uudistamiseen.

Sivujen päivittäminen tulee helpommaksi 
mahdollistaen näin ajankohtaisen tiedon yl-

Hyvät mankkaalaiset

läpitämisen sivuilla. Tarkoitus on kasvattaa 
kuvagalleriaa sekä sisällyttää sähköinen 

kopio julkaistuista Mankkaan Uutisista si-
vuille.

Suurimpana uudistuksena on avata sivuil-
le keskustelupalsta. Näin mankkaalaisille 
tarjoutuu tilaisuus keskusteluun ajankohtai-
sista aiheista. Toivottavasti keskustelusta 
palstalla muodostuu vilkasta.

Sivujen uudistaminen valmistuu noin kuu-
kauden kuluessa. Käykääpä tutustumassa.

Ilari Salomaa

Kotikaupunkimme tulevaa juhlavuotta 
tullaan juhlistamaan erilaisilla tapah-
tumilla koko vuoden ajan. Yhtenä osa-
na juhlavuoden viettoa on kaupunkim-
me saattaminen juhla-asuun. 

Tätä tarkoitusta varten Espoon Omako-
tiyhdistys (EOK) ja kaupungin Viherpalvelu 
päättivät viimekeväisessä seminaarissaan 
jakaa kukkasipuleita omakotiyhdistysten 
istutettavaksi nyt syksyllä.

Kukkien värityksella halutaan tuoda esille 
Espoon identiteettiä, eli istutettavat kukat 
ovat väriltään sinisiä ja keltaisia (kulta).

Mankkaa-seuran johtokunnan jäsenet ja 
muutamat avustajat kävivät syyskuun lopul-

Espoo 550 vuotta 2008 Espoo 550 vuotta 2008 
– kukkia mankkaalaisten iloksi– kukkia mankkaalaisten iloksi  

la istuttamassa 800 kukkasipulia Vanhan-
Mankkaan tien ja Mankkaanmalmin riste-
yksessä olevaan kolmioon ja nyt jäämme 
odottamaan kevään kukkaloistoa.

Brita Toivonen
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Mankkaanpuron koulussa asetetaan 
erityistä painoa oppilaiden viestintä- 
ja mediataitojen kehittämiselle ja hel-
mikuusta 2006 lähtien Mankkaan Uu-
tisilla on ollut tilaisuus seurata miten  
nykyisten kolmasluokkalaisten taidot 
ovat edistyneet.

Oppilaiden aikaisemmat jutut on ollut käsin 
kirjoitettuja, mutta tällä kertaa toimituk-
seemme tullut juttu olikin jo sähköpostin 
muodossa:

Hei, täällä Mankkaanpuron kolmasluokkalaiset!
Tervehdys täältä
 Mankkaanpuron koulusta! 

Kun koulumme rakennustyömaa alkoi ,vä-
lituntisin osa koulusta menee ylä-asteen 
kentälle ja tilamme on pienentynyt.  Raken-
taminen näyttää rankalta mutta koulu val-
mistuu aika nopeasti. Harjannostajaisissa 
esitimme työmiehille remonttiesityksen, 
jossa esiintyivät 3a ja 3b saimme siitä palk-
kioksi mehun ja pullan. Uuden koulun saliin 
tulee nouseva katsomo. Ruokalasta tulee 

hienompi ja nykyaikaisempi, toivottavasti 
ruoka on yhtä hyvää kuin nytkin! Uudesta 
koulusta tulee hienompi eikä tarvitse men-
nä enää minnekään ulkokautta. Se näyttää 
varmaan upelta ja siitä tulee vähän isompi 
ja pihasta tulee hauskempi mitä ennen on 
ollut, sinne tulee ainakin katukoris.

Mukavaa syksyn alkua täältä Mankkaanpu-
ron koulusta toivottaa 3a-3b!
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Palvelemme
maanantaista

perjantaihin klo 8–21,
lauantaisin klo 8–18,

kesäsunnuntaisin 12–21

Torstaina 6. syyskuuta Mankkaanpuron 
nykyisen koulurakennuksen voimiste-
lusalissa vietettiin iloisin ja odottavin 
mielin koulun laajennusosan harjan-
nostajaisia. Tervetuliaissanat lausui 
kaupungin insinööri Martti Tieaho. 
Urakoitsijan, eli YIT:N puheenvuoron 
piti joht. Kari Kauniskangas. Käyttäji-
en puolesta puhuivat suomenkielisen 
opetuslautakunnan pj Sanna Lauslahti 
ja Mankkaanpuron koulun rehtori Jo-
hanna Hirmasto. Juontajana ja yleisön 
viihdyttäjänä toimi imitaattori, laulaja 
Juha Laitila.

Puheenvuoroista välittyi kaikkien osapuol-
ten tyytyväisyys hyvään ja hedelmälliseen 
yhteistyöhön hankkeen käynnistymisestä 
lähtien. Koulun rehtori ja opettajat pitävät 
lapset ajan tasalla eri rakennusvaiheista ja 
koulussa keskustellaan jatkuvasti remontin 
tuomista haasteista koulun arkeen. Hyvänä 
osoituksena yhteistyöstä oli kolmasluokka-
laisten harjannostajaisissa esittämä haus-
ka ”Remonttilaulu”. 

Työmaakierroksella vastaava mestari Ante-
ro Koskinen kertoi rakennustyön edistyneen 
hyvin ja aikataulussa.  Lisärakennuksen, 
johon tulee mm uusi ruokasali, liikuntasali, 
koulukirjasto, tietokoneluokka ja lisää luok-
katiloja, on arvioitu valmistuvan vuoden 
2008 hiihtolomaan mennessä. 

Brita Toivonen. 

Uusi koulurakennus alkaa hahmottua – 
Mankkaanpuron laajennus harjakorkeudessa



Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILA-KONDITORIA 

KauneushoitolaKauneushoitola
Mia FrondeliusMia Frondelius HiushohdeHiushohde

p. 09-455 2012
p. 040-589 6608

SKY-CIDESCO-kosmetologi Laura Pulla

M a n k k a a n t i e  3 2    0 2 1 8 0  E s p o o    ( N o r e t r o n  k i i n t e i s t ö )

Käytettyjä lastenvaatteita
Mankkaantie 25, 02180 Espoo, puh. 502 2595

Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Kampaamopalvelut
koko

perheelle

OMPELIMO

Mankkaantie 2–4
P. 09–436 11 74

KehoterapiaKehoterapia
Mary HenrikssonMary Henriksson

Sidekudoshoito on erittäin 
tehokas selkä- ja lantiokipuun

Meillä asuntosi on yksi tärkeimmistä,
eikä vain yksi monista.

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
P. 09-452 0700 

www.primalkv.com

KIINTEISTÖT OY LKV [A]P R I M AP R I M A

Syksyn saapuessa on loistava tilaisuus 
hankkia kestopigmentoinnit

   1.10.–1.12. kesto-
   pigmentoinneista

Tervetuloa aloe-iltaamme 22.10. klo 18

Parturi-kampaamoParturi-kampaamo

p. 040-725 7197

Mankkaanportin Kukka

Mankkaantie 2–4,
Puh. 412 7898
arkisin 10–17.30
la–su 10–15

Espoon Remontti- Espoon Remontti- 
ja ja 

Piha-apu OyPiha-apu Oy

040 515 6341

• Klassinen hieronta
•Sidekudoshieronta
•Vyöhyketerapia

www.parfaitk.com

-50€

CARMIINA
N Y T  S A M A N  K A T O N  A L L A !N Y T  S A M A N  K A T O N  A L L A !

•Korjaukset
•Mittatilaustyöt
•Kodin tekstiilit

Tmi Virkasaajo
Mankkaalla puh. 040 779 5396

KirjanpidotKirjanpidot 
ja 

tilinpäätöksettilinpäätökset
ym.

taloushallinnon palveluttaloushallinnon palvelut

Nyt mankkaalaisilla
oma hinauspalvelu24 h24 h päivystys  
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HA-auton
hinaus
tällä
kupongilla
(vain
mankkaa-
laisille)

59 €*
(*ma–pe
18–16,
alle 5 km)

Hinauspalvelu
Timo Immonen Oy

Timo Immonen 050 593 1651

Keltontie 1 A, 02180 ESPOO
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TULEVIA TULEVIA 
TAPAHTUMIA:TAPAHTUMIA:

Adventtisunnuntaina 2.12. klo 16–18
Mankkaan Makasiinilla toivote-
taan joulu tulevaksi jo perinteeksi 
tulleessa Joulu tapahtumassa.

Tiernapojat esiintyvät Ma ka siinin
jouluvaloin koristellulla pihalla 
klo 16 ja 17. Sisällä Makasiinissa 
puffetti sekä nuorten muusikoiden 
esityksiä. 

Tervetuloa nauttimaan Jou lun 
tuoksuista ja tunnelmasta!

Uudenmaan ympäristökeskus on 
31.8.2007 myöntänyt ympäristölu-
van Mankkaan kaatopaikan sulke-
miselle. Tämä on mankkaalaisille 
hyvä uutinen koska se mahdollis-
taa entisen kaatopaikan asianmu-
kaisen sulkemisen, kaupungin niin 
halutessa ja osoitettua hankkeelle 
rahoituksen.

Toteutuessaan kunnostustöiden arvioidaan 
vievän useamman vuoden ja ne suoritettai-
siin vaiheittain, vuosittain kunnostettava 
alue kerrallaan. Kunnostustyöt aiheuttaisi-
vat lähialueen asukkaille mahdollisesti jon-
kin verran väliaikaista häiriötä, mutta kun-
nostuksen seurauksena poistusivat nykyi-
set haitat ja riskit, joista he ovat saaaneet 
vuosikausia kärsiä. Alueella on esiintynyt 
erilaisia hajuhaittoja ja vaikka 2/3 osaa 
kaatopaikkavesistä nykyisin johdetaan Suo-
menojan jätevesipuhdistamoon, joutuu 1/3 
likaisista suotovesistä Mankkaanpuroon ja 
osittain ympäristön pohjavesiin. 

Kesäkuussa pidetyssä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan kokouksessa Kiiltokallionpuis-
ton asemakaavaehdotus palautettiin uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että alueen 
luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö otetaan 
entistä paremmin huomioon, ja huomioi-
daan EY:n lintudirektiivissä mainitut lajit, 
joiden ympäristöjä jäsenvaltiot ovat velvol-
lisia suojelemaan. 

Edistystä Mankkaan entisen 
kaatopaikan kunnostuksessa

Kesän aikana suoritetussa luontoselvityk-
sessä aluetta kierreltäessä siellä ei havaittu 
suojeltavia luontotyyppejä eikä harvalukui-
sia putkilokasvilajeja. Linnustoselvitykses-
sä ei havaittu nk. tiukasti suojeltavia lajeja.
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hy-
väksyi kokouksessaan 29.8.2007 kesän ai-
kana tarkistetun ehdotuksen esitettäväksi 
kaupunginhallitukselle.

Kaavaehdotuksessa todetaan mm. että 
”asemakaava ja asemakaavan muutos ei 

ole ristiriidassa laaditun luonto- ja linnus-
toselvitysten ja niissä esitettyjen luonto-
arvojen kanssa” ja ”Kunnostamisen aihe-
uttamaa heikennystä nykyiseen lajiston 
runsauteen tulee verrata kunnostuksen 
mahdollistamaan alueen käytön turvalli-
suuteen. Nykyisellään alue on saastunutta, 
käyttökelvotonta.”

Päätöksen kaavan hyväksymisestä tulee 
tekemään valtuusto kaupunginhallituksen 
esityksestä

Riitta Santasalo
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Anitra Ahtola-Janatuinen perusti tans-
sikouluyrityksen Anifi n Oy:n vuonna 
1999 ja hän on kasvattanut yritystä 
määrätietoisesti sen perustamisesta 
alkaen. Tanssikoulu Dance Center Ani 
eli DCA on syyskuussa avannut upo-
uuden toimipisteen Tapiolan vanhan 
Sportian tiloihin . Kaikki koulun kolme 
toimipistettä,  kaksi siis Tapiolassa ja 
yksi Mankkaalla, tarjoavat kattavan 
tuntivalikoiman huippuopettajien joh-
dolla puolitoistavuotiaasta eläkeikäi-
seen. DCA antaa monipuolista ja kor-
keatasoista tanssinopetusta taiteen 
perusopetuksen laajan opetussuunni-
telman mukaisesti. Ammattitaitoisis-
ta opettajista koostuva työyhteisö on 
idearikas ja energinen.

Tanssikoulussa käy viikoittain noin 1200 

oppilasta. Tanssikoulu DCA tekee tiivistä 
yhteistyötä myös Espoon kaupungin kult-
tuuritoimen sekä eri yritysten kanssa sekä 
kaupungissa järjestettävien tapahtumien ja 
juhlien kanssa. DCA oppilaitos tuottaa vuo-
sittain omia näytöksiä ja ohjelmaa erilaisiin 
juhliin ja tapahtumiin Espoon kaupungissa 
ja lähialueilla. Tanssinopetuksen lisäksi 
koulu tarjoaa myös räätälöityjä ohjelma- ja 
kurssipalveluja (lasten syntymäpäivät, polt-
tarit, fi rmojen virkistyspäivät, pikkujoulut, 
ohjelmalliset iltamat jne.) tanssitaiteessa.  
Tanssijoiden raikkaat ja persoonalliset kas-
vot tuovat töitä myös kuvausmalleina ja 
näytösmalleina: Energiset ja karismaattiset 
mallit tuovat lavasäteilyn avulla muotinäy-
tösten vaatteet esille ikimuistoisella taval-
la.

Koulussa työskentelee 18 henkilöä hal lin - 
nollisissa ja opetustehtävissä. Lisäksi
Anifi n Oy järjestää tanssikilpailuja mm. 
vuosina 2006 ja 2007 show- ja streettans-
sien SM- ja EM-kilpailut. EM -kilpailuihin 
osallistui 1.500 kilpailijaa 20 maasta ja 
SM – kisoihin 1.300 kilpailijaa. Kilpailuiden 
suojelijana toimi tasavallan presidentti Tar-
ja Halonen.
 
Anitra Ahtola-Janatuinen on energinen ja 
aktiivinen persoona, joka osaa positiivisella 
tavalla hyödyntää julkisuuden tuomia mah-
dollisuuksia yrityksensä kehittämisessä.  
Hänet valittiin vuonna 2003 Espoon Vuoden 

Tanssin opetusta Mankkaan ostos-
kes kuksella ja Tapiolassa

Yrittäjäksi ja vuonna 2007 pääkaupunkiseu-
dun Nuoreksi Yrittäjäksi. Yrittäjistä koostu-
nut raati haluaa kannustaa erityisesti nuoria 
naisia harkitsemaan yrittäjyyttä yhtenä ura-
valinnan vaihtoehtona. Samalla halutaan 
muistuttaa, että yrittämisen kirjo on laaja. 
Uutteralla työnteolla, hyvällä tuoteidealla 
ja toteutuksella voi yrittäjänä menestyä 
loistavasti myös yritystoiminnan kannalta 
vaikeina pidetyillä kulttuurin, taiteen ja lii-
kunnan aloilla.
 
Tanssitunneille ilmoittautuminen hoituu 
parhaiten joko Internetin välityksellä tai 
soittamalla: 

www.danceani.fi  tai 09–412 5052
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MERKITSE TILISIIRRON TIEDONANTOJA KOHTAAN NIMESI JA OSOITTEESI JÄSENREKISTERIÄ VARTEN

Saaja
Mottatagare

Tililtä n:o 
Från

konto nr 

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

Saajan
tilinumero

Mottagarens
ontonummer

TILISIIRTO GIRERING 
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Jäsenen nimi ja osoite: 

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

SAMPO 800019 -70654787 

MANKKAA-SEURA RY 

-
Euro

Mankkaa-seura ry 2007
c/o Ilari Salomaa,
Uudenkylänmäki 13 B
02750 Espoo

5.3.2007

Hyvä Mankkaan alueen asukas
Mankkaa-seura on vuodesta 1966 toiminut 
asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia 
jäsentensä yhdyssiteenä, valvoen heidän yleisiä 
paikallisia etujaan sekä edistäen toimialueensa 
Mankkaan kaikinpuolista kehittymistä ja 
asuinympäristön yleistä viihtyisyyttä. 
Maksaneita jäseniä oli yhdistyksessä viime 
vuonna 303.

Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu vuonna 2007 
on 10 € ja kannatusjäsenmaksu 85 €.
Jäsenenä voi olla myös oikeustoimikelpoinen 
yhteisö. Maksun ja mahdollisen vapaaehtoisen 
tukimaksun voi suorittaa alla olevalla tilisiirrolla. 
Muista merkitä myös osoitetietosi, jotta voit 
vastaanottaa jäsenille tarkoitettuja tiedon-
antojamme.

Jäsenmaksun voi myös suorittaa  
käteisellä ja näin välttää pankkikulut.
Käteismaksuja vastaanotetaan Mankkaalla;
Prima Kiinteistöt Oy LKV:n toimistossa 
Mankkaantie 2-4 (Mankkaan liiketalo). 

Ystävällisestii varaa tasaraha.

Jäsenmaksuilla Mankkaa-seura kustantaa 
mankkaalaisille tänä vuonna mm. seuraavaa:

• Mankkaan Uutiset, 
 mankkaalaisten oman tiedoituslehden 
 ja seuran kotisivun 
 www.mankkaa-seura.fi

•  Lapsille suunnatun 
 ”Pääsiäismunien etsintätapahtuman” 
 palmusunnuntaina.

•  Ilmaisen 
 teatteri- tai musiikkinäytöksen 
 lapsille syksyllä 2007. 

•  Koko perheen “Joulutapahtuman” 
 1. adventtisunnuntaina.

• Seuraamme ja pyrimme vaikuttamaan 
 asukkaiden puolesta alueen kaavoitukseen 
 sekä muihin asumiseen ja ympäristöön 
 vaikuttaviin hankkeisiin sekä tiedotamme 
 niistä.

Jäsenmaksu:  10 €

tai

Kannatusjäsenmaksu:  85 €

Vapaaehtoinen tukimaksu:  _______ €

Yhteensä  _______ €

66303

Mankkaa Seura Jäsenkortti 2007.i1 1 23.2.2007 11:17:51


