
Tule tallentamaan Mankkaan
miljöötä ja asukkaiden elämää!

Valokuvauskilpailun teema:
”MINUN MANKKAANI”.

Kilpailu jatkuu 31.12.2020 asti. Voit osallistua 1-3:lla 
itse otetulla kuvalla. Niihin tulee merkitä kuvausai-
ka ja -paikka sekä kuvaajan yhteystiedot.

Kymmenen parasta kuvaa palkitaan! Palkinto-
lautakunnan puheenjohtajana toimii tunnettu 
mankkaalainen valokuvaaja Mauritz Hellström.

Kuvat voit lähettää sähköpostitse osoitteella 
markku.melkko@saunalahti.fi tai postitse pape-
rikuvina 10x15 cm (”kymppikuva”) osoitteella: 
Markku Melkko, Vanhan-Mankkaankuja 1D1, 
02180 Espoo.

 Mankkaa-seura varaa itselleen oikeuden käyt-
tää kilpailuun ilmoitettuja kuvia.

Lisätietoja kilpailusta seuran verkkosivuilla:
www.mankkaa-seura.fi

Valokuvakilpailu 
jatkuu

-  M a n k k a a  k u v i k s i

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen sääntömääräiset asiat:
• Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, johtokunnan toimintakertomus ja toiminnantar-

kastuskertomus.
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johto-

kunnalle ja muille tilivelvollisille.
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kanna-

tusjäsenmaksun suuruus vuodelle 2021.
• Valitaan seuraavaksi vuodeksi johtokunnan puheenjohtaja. Nykyisen puheenjohta-

jan poismenon johdosta esitetään, että valittavan puheenjohtajan toimikausi alkaisi 
välittömästi kokouksen päättyessä.

• Valitaan johtokuntaan varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
• Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

Voit tutustua toimintakertomukseen jo etukäteen verkkosivuillamme www.mankkaa-seura.fi
Kokouksessa on tarjolla kasvomaskeja sekä käsidesiä, noudatamme turvavälejä.

Mankkaa-seura ry. kaipaa 
kipeästi uusia jäseniä joh-
tokuntaan, jonka keski-ikä 

alkaa olla melko kunnioitettava. Tule 
mukaan vaikuttamaan asuinalueesi 
viihtyvyyteen. Samalla pääset pa-
remmin sisälle alueen tarjoamista 
mahdollisuuksista ja Espoon kau-
pungin kehittämissuunnitelmista.  
Vierestä löydät yhdistyksen tulevan 
kokouksen kutsun. Mikäli et pääse 
osallistumaan kokoukseen, lähetä 
kiinnostuksesi johtokunnan jäse-
nyydestä ennen kokousta jollekin 
johtokunnan jäsenelle. Yhteystiedot 
löydät verkkosivuiltamme osoittees-
ta www.mankkaa-seura.fi.

MITEN KÄY 54-VUOTIAAN 
MANKKAA-SEURAN?

TERVETULOA YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
YHDISTETTYYN KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEEN

ti 20.10.2020 Mankkaan väentuvalla alkaen klo 19.00
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Varapuheenjohtajalta

Muutin nuorena lapsiperheen äitinä Mankkaalle 35 vuot-
ta sitten. Kolmen pojan kasvun edetessä tutustuin lasteni 
kautta Seurakunnan kerhotoimintaan, olin mukana Keski-

Mankkaan päiväkodin johtokunnassa, Mankkaanpuron koulun johto-
kunnassa ja vedin ko. koulun Koti- ja kouluyhdistystä, osallistuin Ma-
kasiinin nuorisotilan Hurrikaani-valvontaan sekä Mankkaan Eräsusien 
toimintaan. Omilla kotikulmillani organisoin Kiiltokallion katujuhlia 
kaksi kertaa vuodessa. Ne jatkuvat edelleen ja järjestelyvastuu kiertää 
perheestä toiseen. 

Mankkaa on ollut upea asuinalue perheellemme yli 35 vuoden ajan. 
Tuona aikana alue on kehittynyt valtavasti, pääosin hyvään suuntaan. 
Yli 20 vuotta alueella toimineena kiinteistönvälittäjänä olen lämpi-
mästi voinut suositella aluetta sieltä asuntoa harkitseville perheille. 
Monet lapsiperheet ovat perheen kasvaessa etsineet myös uuden ko-
din Mankkaalta. Alueemme hyvät koulut, harrastemahdollisuudet, lii-
kenneyhteydet, loistavat ulkoilureitit ja hyvät kaupalliset palvelut ovat 
syitä alueella viihtymiseen.

Nyt vetoankin kaikkiin nuorehkoihin asukkaisiin; tulkaa aktiivisesti 
mukaan Mankkaa-seuran toimintaan sillä niin voitte vaikuttaaa alueen 
viihtyvyyteen ja lastenne turvallisuuteen. Kaavoitus- ja liikennejär-

jestelyjen suunnittelussa Espoon kaupunki kuuntelee 
asukasyhdistysten mielipiteitä ja mitä perustellum-

pia ne ovat, sitä paremmin ne otetaan huomioon. 
Asukkaiden iloksi järjestettävien tapahtumien 
kuten Palmusunnuntain lasten pääsiäismunien 
etsintään ja koko perheen Adventtitapahtu-
maan tarvitaan auttavia käsipareja. Kotiseutu 

tulee entistä rakkaammaksi kun sen kehityksen 
eteen on mukana myötävaikuttamassa.

 Riitta Santasalo,
 varapuheenjohtaja

Haluamme tässä muistaa Mankkaa-seura 
ry:n erittäin pidettyä ja arvostettua pu-
heenjohtajaa, joka menehtyi uusiutuneen, 
vakavan sairauden uuvuttamana Jorvin 
sairaalassa lauantai-iltana 11. päivänä 
heinäkuuta 2020.

Espooseen Jukka muutti perheineen 
1970-luvun alussa ja Mankkaalle vuonna 
1984. Pitkäaikaisena mankkaalaisena hän 
tunsi alueen ja asukkaat hyvin. Luonteel-
taan rauhallisena tunnettu Jukka oli tarkka 
ja jämäkkä yhdistyksemme puheenjohtaja, 
jonka apuun saattoi aina luottaa. 

Musiikki oli tärkeä osa Jukan elämää 
ja hän oli lahjakas pianon ja harmonikan 
soittaja, joka kulki jo nuorena esiintymässä 

eri tilaisuuksissa ja kävi säännöllisesti mm. 
Helsingin kaupunginorkesterin konserteis-
sa. Myös Mankkaaa-seuran tilaisuuksiin 
Jukka ideoi musiikkiesityksiä.

Huolimatta vakavan sairauden heiken-
nyttämästä terveydestään, Jukka oli hen-
kisesti vahva ihminen. Hän pyrki elämään 
aktiivista ja hyvää elämää huumorintajun-
sa ja elämänhalunsa säilyttäen loppuun 
asti.

Jäämme kaipaamaan Jukan persoonaa 
ja pyrimme jatkamaan hänen viitoittamal-
laan tiellä mankkaalaisten etua ajaen.

Mankkaa-seura ry:n
johtokunta

Jukka Peltola
• in memoriam •

2.7.1947 - 11.7.2020



050 357 9335 
www.larassecret.fi
ARK 11-18, LA 11-15

Palkittu 
alus- ja uima-asujen 

erikoisliike 

Mankkaantie 2-4, Espoo 

Liivitohtori®
kivijalkaliikkeessä

Mankkaalla
Tervetuloa!

Muista myös lahjakortit ja yksityisvastaanotot

- Myös take away ja kuljetuspalvelu -

Tarjous voimassa 31.10. saakka

minkä tahansa ruoan noutajalle
0,33l virvoke kaupan päälle!

Soita 0400 588 922
tai tilaa suoraan verkkosivuiltamme

www.ravintolagrandpa.fi

UUSI RAVINTOLA AVATTU!

Auki joka päivä
klo 10.00 - 22.00
Kuljetuspalvelu
klo 10.00 - 21.30
Sinikalliontie 1,
02630 Espoo

Mankkaa-seuran
facebook-osoite muuttuu!

Seuran löydät jatkossa facebookista
etsimällä sitä seuran nimellä tai alla ole-

valla suoralla osoitelinkillä.
Käy tykkäämässä seuran sivuista ja saat 

uusimmat viestit ja ajankohtaiset uutiset 
suoraan omaan fb-virtaasi!

facebook.com/mankkaalaiset
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Mankkaan ja Laajalahden välissä olleen Espoon laajimman suon 
turvetuotanto loppui 1950-luvulla. Suoaluetta alettiin käyttää 
Espoon ja myöhemmin yhtenä pääkaupunkiseudun kaatopaik-

kana. Vuosien saatossa sinne rahdattiin yhdyskunta- ja rakennusjätettä yh-
teensä 2,5 miljoonaa tonnia. Haiseva jätevuori nousi 15 metrin korkeuteen. 
Espoon kaupungin suunnitelmissa oli toteuttaa jopa 40 metriä korkea jäte-
mäki, joka voisi toimia mm laskettelurinteenä. Mankkaan kaatopaikka-alu-
een pinta-ala oli laajimmillaan 48 hehtaaria. Kaatopaikkavedet johdettiin 
surutta suoraan Mankkaanpuroon, joka saastui perusteellisesti. 

Haju- ja ympäristöhaitat sekä Mankkaanpuron koulua sivuava vilkas kaa-
topaikkaliikenne saivat mankkaalaiset ja laajalahtelaiset nousemaan vas-
tarintaan. Mankkaan Omakotiyhdistys aloitti vuosia kestäneen taistelun 
kaatopaikkatoiminnan lopettamiseksi.

Lopulta luonto tuli avuksi. Suon pohja ei enää kestänyt jätekuormitusta ja alu-
een eteläosassa tapahtui seitsemän hehtaarin suuruinen maansortuma vuonna 
1985. Kaatopaikkatoiminta siirtyi muutaman vuoden päästä Ämmässuolle.

Mankkaan kaatopaikkaan liittyi olennaisesti sen ympäristöön kyhätty 
hökkelikylä. Sitä asuttivat lähinnä asunnottomat alkoholistit. Osa heistä 
kävi ansiotyössä lähiseudun rakennuksilla. Toimeentuloa saatiin ”Mank-
kaan valinnaksi” kutsutulta kaatopaikalta sekä pontikankeitosta. Alueella 
asui toistasataa henkeä – kaikista yhteiskuntaluokista. 

Kaatopaikan itäpuolella toimi mankkaalaisen maanrakennusyrittäjä 
Erkki. M. Pekkisen kivenmurskaamo 1970-luvun puolivälistä lähtien. Mank-
kaan ja Laajalahden asukkaat tekivät lukuisia valituksia Espoon kaupungille 
ja aina oikeuskanslerille asti kivenmurskaamon aiheuttamista melu- pöly- 
ja terveyshaitoista. Murskaamon toiminta Mankkaalla päättyi sen siirryttyä 
Juvanmalmille vuonna 1992.

Kaatopaikan kunnostustyöt aloitettiin 1990-luvun alussa ja alueen suun-
nittelu virkistyskäyttöön lähti käyntiin. Töiden yhteydessä asennettiin kaa-
topaikkakaasujen keräysjärjestelmä, joka tuottaa kaukolämpöä noin 12000 
megawattituntia vuodessa. Alueen suunnitelmista käytiin kiivastakin mieli-
piteiden vaihtoa mankkaalaisten keskuudessa. Lopulta päädyttiin toteuttaa 
18-reikäinen golfkenttä sekä sitä ympäröivä virkistysalue. Golfkenttä valmis-
tui vuonna 2013. Sen toiminnasta vastaa Tapiola Golf Oy. Entisen Mankkaan 
turvesuon ja ”Mankkaan valinnan” lähes 50. hehtaarin suuruisen alueen kun-
nostustöiden kustannukset nousivat noin 17,5 miljoonaan euroon.

 Viimeisin muutos tapahtui vuonna 2015, jolloin kaatopaikka-alueen pohjois-
osassa toiminut Espoon kaupungin lumenkaatopaikka siirrettiin Vanttilaan. Pai-
kalle nousivat liikekeskus Brediksen uudet liikerakennukset ja – valintamyymälät.

Markku Melkko

”Mankkaan valinnasta” golfkentäksi

Turvesuo ja kaatopaikka on muuttunut suosituksi peli- ja ulkoilualueeksi. Tapio-
la Golfin viheriöitä kesällä 2019. Kuva: Esko Uotila/Espoon kaupunginmuseo

”Mankkaan valinnan” hökkeli-
kylää. Espoon diakoniasäätiön 
henkilökunta auttoi asunnot-
tomia järjestämällä alueelle 
majoitusparakin.
Kuva: Mauritz Hellström


