
SYYSKOKOUSKUTSU
ti 17.10.2017 klo 19.00

Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaankuja 2 A.

KAHVITARJOILU - TERVETULOA!

Jo perinteeksi muodostu-
nut adventtitapahtuma 
järjestetään tänä vuonna 
sunnuntaina 26.11.2017
klo 16-18 Makasiinilla.

Tapahtumassa on 
luvassa mukavan yh-
dessäolon lisäksi mm. 
joulupukki, esityksiä, 
pientä purtavaa kant-
tiinista sekä muuta 
mukavaa joulunajan 
ohjelmaa.

JOULUTAPAHTUMA
26.11.2017 Makasiinilla

TERVETULOA!

Koulunkäyntiä Mankkaalla
Kansakouluasetus säädettiin Suomessa vuonna 1866. Kouluja alettiin perustaa vähitellen myös Espoon pitäjäs-

sä. Mankkaan talollisten aloitteesta perustettu ruotsinkielinen kansakoulu aloitti toimintansa aluksi vuokratilois-

sa Nygrannaksessa vuonna 1899.

Mankkaan koulu vuonna 1955. Vasemmalla takana erottuu Nuurtilan puutarhan katto.

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 11§:n mukaiset asiat:
•	 vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja meno-arvio sekä 

kannatusmaksujen suuruus.
•	 valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2018.
•	 valitaan johtokuntaan varsinaiset- ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
•	 valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Tilaisuudessa kerrotaan Nygrannaksen asemakaavahankkeen viime uutiset. 
Mankkaalaisille on nyt tarjolla konsertteja, upea ravintola, matkailupalveluita 
sekä paljon muuta, tietenkin golfin ohella. Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja 
Pertti Itkonen kertoo mitä Tapiolan Golf- ja Elämyskeskus TAGi lähiasukkailleen 
tarjoaa. Mukaan voi tulla, vaikka ei olisikaan vielä Mankkaa-seuran jäsen.

Lue juttu lehden takasivulla 
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Mankkaa, Espoo-LOFT: Sinimäentie 6 • p. 050 555 1940

- since 2007 -

Myymälä avoinna:
ma-ti klo 10-18, ke klo 10-20, to-pe klo 10-18

la klo 10-16, su klo 12-16.

Myös: Tuomarinkylän kartano, Pohjois-Helsinki, rakennus C
Tuomarinkyläntie 1-10, 00690 Helsinki • P: 09 735 008

Sisustus
Vaatteet • Herkut

Nettikauppa 24h/7: www.countrywhite.fi

UUSI
MYYMÄLÄ!

Mankkaan myymälä:
Sinikalliontie 1, 02630 Espoo  •  puh 0400 811 730

mankkaankahvila@gmail.com  |  www.facebbok.com/sumppikuppi

Meiltä leipomo- ja konditoriatuotteet, 
pullat ja sämpylät, täytekakut, suolaiset 
piirakat ym. ikimuistoisiin kodin juhliin, 

yritysten tilaisuuksiin.

Buffet-lounas ja keitto
ma - la klo 10:30 - 14:00

KONDITORIA MANKKAAN MARIA

Puheenjohtajan palsta

Yli 1400 mankkaalaista allekirjoitti vetoomuksen

Mankkaa-seuran johtokunta päätti elokuussa toimista, 
joilla pyritään entistä tehokkaammin vaikuttamaan Lu-
kukalliolle sekä Kehä II:n ja Taavinkylän nykyisten pien-

taloalueiden väliin jääville maa-alueille laadittavan asemakaavan 
sisältöön. Johtokunta lähettikin asukkaiden allekirjoitettavaksi 
seuraavan vetoomuksen; 

”Vaadimme, että kaupunkisuunnittelulautakunta muuttaa 
alueen asemakaavoituksen ohjeistusta niin, että alueelle salli-
taan rakennettavaksi vain pientaloja tai enintään kolme asuin-
kerrosta sisältäviä pienkerrostaloja. Ja edelleen, että autopai-
koitus toteutetaan asuntojen välittömään läheisyyteen eikä 
käytetä erillisiä autopaikoitusrakennuksia.”

Perustelut ovat edelleen ne samat, jotka toimitettiin kaavoit-
tajille jo vuonna 2015. Nykyisellään hanke on selkeästi voimassa 
olevan yleiskaavan vastainen ja loukkaa siten mankkaalaisten oi-
keutettuja etuja. Järeät kerrostalot rikkovat eheän kaupunkikuvan 
Laajalahden ja Keskuspuiston välillä sekä sijoittavat tuhansia uusia 
asukkaita huonojen julkisten metrobussiyhteyksien ja ala-arvoisen 
keskitetyn autopaikoituksen varaan. 

Vetoomuksen allekirjoitti noin neljännes koko Mankkaan aikuis-
väestöstä, eli 1405 asukasta, painottuen tietenkin kaavahankkeen 
lähellä asuviin. Lisäksi noin joka kymmenes antoi täydentävää 

palautetta. Heistä noin joka toinen olisi valmis 
kannattamaan myös järeämpiä muutoksia. 
Esimerkiksi Lukukallion alue tulisi jättää koko-
naan rakentamatta, kerrostaloista luovuttava 

kokonaan tai viheralueet säilytettävä mahdol-
lisimman laajalti. Lisäksi palaute sisälsi havain-

toja, jotka ovat arvokkaita asemakaavan yksityis-
kohtaisemmassa käsittelyssä myöhemmin. 

Allekirjoitusten luku kertoo asukkaiden 

laajasta yksimielisyydestä. Kiitos kaikille allekirjoittaneille!
Vetoomus sellaisenaan on kompromissi. Se sovittaa yhteen 

huonosta sijainnista ja hankalasta maastosta johtuvat kaupungin 
kaavataloudelliset realiteetit sekä mankkaalaisten oikeutetut pyr-
kimykset hyvän asuinympäristön säilymiseen ja laajenemiseen. 
Viestimme poliittisille päättäjille on myös, ettei kaavahanketta saa 
enää keskeyttää vaan se pitää viedä loppuun uudelleen ohjattuna. 
Epävarmuuden ajan on jo aika päättyä.

Selostamme vaikuttamisen etenemisestä seuraavan kerran yh-
distyksen syyskokouksessa, joka pidetään Väentuvalla 17.10.2017 
klo 19. Esillä ovat myös vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja bud-
jetti sekä johtokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden vaalit. 
Kokouksen jälkeen selviää myös, mitä Tapiolan Golf- ja Elämyskes-
kus TAGi tarjoaa tänään mankkaalaisille. Lämpimästi tervetuloa!

Muistathan, että liittymällä yhdistyksemme jäseneksi 10 eurolla 
autat meitä toimimaan entistä tehokkaammin. Liittyminen onnis-
tuu helposti kotisivullamme osoitteessa www.mankkaa-seura.fi 
tai syyskokouksessa.

  
  Syksyisin terveisin!
  Irene Hyyppä
  Mankkaa-seura ry.
  puheenjohtaja

   Nykyisellään hanke on selvästi voimassa 
olevan yleiskaavan vastainen ja loukkaa si-
ten mankkaalaisten oikeutettuja etuja.

”



Mankkaantie 2-4, 

02180 Espoo

Puh. 09 452 0700  

WWW.PRIMALKV.COM

VÄL I TÄMME KOT IS I  KÄS ITYÖNÄ

Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalvelua Mankkaan ostoskeskuksessa. 

Yritys on hyväksytty ensimmäisenä espoolaisena toimistona Suomen 

Kiinteistönvälittäjäliiton laatujärjestelmään ja sen yrittäjä on valittu Vuoden 

Kiinteistönvälittäjäksi. Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota asunnostasi!

YSTÄVÄLLINEN LAATUVÄLITTÄJÄSI LÄHELLÄ

RIITTA SANTASALO
Kiinteistönvälittäjä, LKV, TJ

040 773 8217040 533 5533

KARI RANDÉN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 531 231

 SOILE GOODALL 
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Parturi-Kampaamossamme käytämme Simin korkealaatuisia, kotimaisia ja 
hajusteettomia tuotteita sekä uutuutena EkoPharman sertifioitua suomalaistaluonnon-
kosmetiikkaa. Valikoimassamme myös luomulaatuiset Radico Organics kasvivärivärjäykset!

Kauneushoitolassa probioottiset Esse-kasvohoidot, tutustu tuotteisiin essescincare.com

Jaspiksen 11-vuotissynttäreiden kunniaksi viikoittain vaihtuvia tarjouksia koko lokakuun 
ajan. Katso lisää kotisivuiltamme tai kurkkaa facebookista sekä instagramista.

H E H K U A  S Y K S Y Y N !

parturikampaamopalvelut
kauneushoitolapalvelut

puh. 09 412 9421
puh. 044 293 5166

Palveleva alus- ja uima-asujen
erikoisliike Mankkaalla 

050 357 9335
www.larassecret.fi
TI 12-20, KE-PE 11-18
LA 10-15, SU, MA suljettu

Alusasujen erikoisliike
Mankkaantie 2-4, Espoo

Nauti kuppi kahvia, ammenna 

ideoita, tapaa suunnittelijoitamme, 

rakenna itse oma kukkakimppusi 

tai ihastele ja hanki yksilöllisiä 

tuotteita kotiin ja pihalle.

GARDEN LIVING VIHERSTUDIO
LIFESTYLE MYYMÄLÄ MANKKAALLA

GardenLiving Oy   |   Sinimäentie 6, 02630 Espoo   |   avoinna: ark 10 - 18, la 10 - 16, su 10 - 16   |   gardenliving.fi

TERVETULOA FIILISTELEMÄÄN!



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

Mankkaan Uutisia, 50. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry 
ULKOASU:	Topteam	IT	Oy			•			PAINO:	Karprint	3/2017			•			PAINOS:	3	500	kpl			•			www.mankkaa-seura.fi

Vanhan-Mankkaan kartanon omistaja ag-
ronomi Nikolai Kavaleff lahjoitti uudel-
le koululle tontin ja uusi koulurakennus 

valmistui vuonna 1901 Lukupuron varrelle Kock-
byn maantien itäpuolelle. Koulurakennuksissa 
toimii nykyisin nukketeatteri Hevosenkenkä.

Mankansin koulupiiriin kuuluivat lisäksi Ha-
galund, Smedsby, Hemtans, Dåvitsby, Kockby, 
Gräsa ja Mattby, joten pieni koulu kävi pian 
ahtaaksi yli 50:lle oppilaalle. Tilanne helpottui, 
kun Smedsbyn koulu aloitti toimintansa vuonna 
1910. Mankansissa toimi 2-vuotinen alakoulu ja 
Smedsbyssä vastaavasti 2-vuotinen yläkoulu.

Mankkaalle muutti runsaasti suomenkie-
lisiä	 lapsiperheitä	 1920-ja	 30-luvuilla.	 Koska	
suomen- kieliset koululaiset kuuluivat tuolloin 
Viherlaakson koulupiirin alueeseen, lasten 
koulumatkoista tuli pitkiä. Asukkaat tekivät 
anomuksen kunnalle kansakoulun perustami-
sesta Mankkaalle. Kieliriidan laineet ulottuivat 
Mankkaallekin ja Espoon kunnanvaltuuston 
ruotsinkielinen enemmistö vastusti hanketta. 
Kyläläisten perustama kannatusyhdistys vuok-
rasi koulutilat Ylä-Mankkaan kartanosta. Ensim-
mäiset oppilaat aloittivat koulutiensä Mank-
kaan	yksityisessä	kansakoulussa	vuonna	1934.	
Muutamaa vuotta myöhemmin koulu liitettiin 
Etelä-Espoon suomenkielisenä kansakouluna 
Espoon kunnan koululaitokseen.

Toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvun 
lopulla Mankkaan ja koko Espoon väkiluku 

kasvoi voimakkaasti. Kunta ryhtyi rakentamaan 
suuria keskuskansakouluja. Vuonna 1947 Grä-
san kartanon maille rakennettiin Etelä-Espoon 
itäinen	 kansakoulu/Gräsa	 folkskola	 eli	 nykyi-
nen Niittykummun koulu. Sinne siirtyivät myös 
Mankkaan molempien vanhojen koulujen op-
pilaat. Tilat kävivät pian ahtaiksi. Mankkaan-
puron varteen nousi uusi kansakoulu sekä 
opettaja-asuntola	vuonna	1953.	

Ensimmäinen lisärakennus valmistui vuon-
na	1963	ja	vanha	osa	saneerattiin	vv.	1983-84.	
Vuonna 1985 koulun nimeksi tuli Mankkaan-
puron koulu. Uusi peruskorjaus ja lisärakennus 
valmistuivat vuonna 2009. Tänään Mankkaan-
puron koulussa toimivat luokat 1-6 ja siellä 
työskentelee	yli	450	oppilasta	ja	30	opettajaa.

Rakentamisen yhä kiihtyessä 1980-luvulla 
kävivät koulutilat jälleen ahtaiksi. Taavinkylän 
koulu aloitti vuonna 1990. Punatiilisessä, 2-ker-
roksisessa	 alakoulussa	 ahkeroi	 noin	 300	oppi-
lasta. Opetushenkilökuntaa on 20.

Vuonna 1992 valmistui uusi Mankkaan koulu, 
jossa ovat perusopetuksen luokka-asteet 7-9. 
Koulussa	opiskelee	noin	330	oppilasta.	Vuonna	
2015 saneeratussa koulussa on matemaattis-
luonnontieteellinen painotusluokka. Koulu an-
taa myös erityisopetusta autistisille oppilaille. 

Ruotsinkielellä tapahtuvaa opetusta ei 
Mankkaalla enää ole, sitä tarjoavat lähinnä 
Smedsby skolan sekä Mattlidens skola.

Markku Melkko

Koulu 1901-1953. Nykyisin nukketeatteri Hevo-

senkenkä.

Kesänumerossamme oli Mankkaa-
seuran jakamien stipendien osalta 
osittain puutteellinen lista, joten täs-
sä vielä täydennettynä vuoden 2017 
stipendien saajat:

Mankkaan koulu
Vivian Lahti
Joonatan Laine
Jesse Santavuori

Mankkaanpuron koulu
Hilma Aaltonen
Otto Salin

Taavinkylän koulu
Ninni Sohlo
Juho Kontiainen

Vieraslajitalkoot Mankkaalla

Koulunkäyntiä Mankkaalla

Mankkaa-seuran vieraslajitalkoot järjes-
tettiin yhdessä Juhanilan kyläyhdis-
tyksen kanssa tiistaina 4.7.2017. Jät-

tipalsamin kitkemiseen osallistui 17 henkilöä 
ja talkootyö suoritettiin lähinnä asukaspuiston 
alueella, yhden ryhmän keskittyessä Kokinky-
läntien itäpuolelle, toisen työskennellessä alu-
een purojen varsilla. Talkooryhmä oli toiseksi 
suurin kitkemisryhmä Espoon alueella.

Kaupunki oli aikaisemmin samana päivänä 
niittänyt muutamia alueita ja heidän puolesta 
talkoisiin osallistui Janne Hesson johdolla kak-
si henkilöä. He toivat jätesäkkejä ja hanskoja 
talkoolaisille ja huolehtivat, että kaupunki kul-
jettaa kitkemisjätteet pois seuraavina päivinä. 
Kaupungilla onkin tärkeä merkitys jättipalsa-
min leviämisen estämisessä sekä onnistunei-
den talkoiden järjestämisen edistämisessä.

Talkoiden tavoitteena on jättipalsamin leviä-
misen estäminen kitkemällä etäpesäkkeet, joita 
joillain alueilla löytyikin jopa yllättävän paljon. 
Jättipalsamin tunnistaminen on selkeää ja kitke-
minen suoritetaan nostamalla kasvi ylös maasta 

juurineen. Jättipalsami kukkii heinäkuusta alka-
en, joka on myös sopiva aika sen kitkemiselle.

Mankkaa-seura kiittää kaikkia talkoolaisia ja 
Espoon kaupunkia, sekä toivoo kaikkien mank-
kaalaisten runsasta osallistumista talkoisiin jäl-
leen ensi kesänä. Jättipalsamin ja muidenkin 
vieraslajien leviämisen hillitseminen on kaik-
kien meidän yhteinen etu, monellakin tavalla.

Hannu Kyrölä

Stipendit 2017


