
KUTSU MANKKAA-SEURA RY:N  
KEVÄTKOKOUKSEEN
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen  
tiistaina 28.3.2023 alkaen klo 18.30  
Mankkaan väentuvalla (Vanhan-Mankkaan kuja 2). 

Käsitellään seuran sääntöjen 11§:n mukaiset asiat: 
• Esitellään johtokunnan toimintakertomus,  
tilinpäätös vuodelle 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto 
• Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille   

Kokouksen jälkeen voidaan keskustella Mankkaan  
kehittämisestä ja muista ajankohtaisista asioista.  

Klo 11- Klo 12-14 Klo 13-15

Petanqueta voi kokeilla, 
vaikka ihan kilpailu- 
hengessä, esim. seniorit 
vastaan junnut.

Kotipuoti Mankkaan 
myyntikojusta mm.  
lähihunajaa ja  
pääsiäiskoristeita.

Buffettia ja tuote- 
myyntiä lukuunotta- 
matta tilaisuus on  
maksuton.

Ohjelmaa riittää koko 
päivän ajaksi, joten toivo-
tamme kaikki mankkaa-
laiset viettämään muka-
via hetkiä yhdessä.

TERVETULOA!

Buffetista lounasta  
(lammaskaalipataa, lohikeittoa) 
sekä kahvia, teetä ja herkkuja. 

Buffetti on joko väentuvalla tai  
makasiinilla tai molemmissa.  
Kannattaa varautua käteiseen.

Tätä on odotettu! 
Alle 10 v. mankkaalaiset lapset 
saavat jälleen etsiä heinäsuovasta 
pääsiäismunia. 

Musti ja Mirri järjestää  
lemmikeille oman piknikin. Mais-
teltavana on herkkuja ja jäätelöä. 
Mukana on myös myymäläkoira 
Freyja, joka tykkää rapsutuksista, 
tempuista ja touhuamisesta.

Ilmoittautumiset

olli.j.niemi@gmail.com

050 5748045

Mankkaa-seura kiittää  
MANKKAAN K-SUPERMARKETTIA  pääsiäismunien lahjoituksesta!

Mankkaan asukaspuistossa klo 11 - 15  
makasiinin ja väentuvan välissä olevalla piha-alueella.

Ohjelmaa on ihan kaikille, vauvasta vaariin ja Rekulle myös.

PERINTEINEN KOKO PERHEEN  
PÄÄSIÄISTAPAHTUMA 2.4.

KAHVITARJOILU - TERVETULOA!

Raha, korko ja velka - 
onko valtion velanotolla 
rajoja? 
Ekonomisti Timo Lindholm 
alustaa ajankohtaisesta  
aiheesta. Tervetuloa kuule-
maan ja keskustelemaan!  
Esittely sivulla 5.

ASUKASTIEDOTE • 1/2023
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Mankkaan seutu koki perin-
pohjaisia muutoksia heti 
viime sotien jälkeen. Van-

hat kartanomaat palstoitettiin muu-
tamassa vuodessa omakotialueiksi.  
Sota oli päättynyt ja miehet tulivat 
kotiin. Kaikesta oli puutetta ja asun-
topula etenkin Helsingin seudulla 
oli ankara. Asunto-ongelmaa ryhtyi 
purkamaan mm. Helsingin Suoma-
lainen Säästöpankki, joka osti Es-
poon Klobbskogin kylästä maa-alu-
een. Siellä oli aikaisemmin toiminut  

kettutarha. Sen mukaan alue nimet-
tiin Repoahoksi ja alueen halki kul-
keva tie Pohjolantieksi.

Alueelle oli suunniteltu 21 omakoti- 
taloa. Tonttien pinta-alat vaihtelivat 
1000-2000 m2:n välillä. Tehdas- 
valmisteiset puutalot toimitti  
Ahlström Oy.

Repoaho –  
vanha omakotialue Mankkaalla

Tiesitkö, että Mankkaalla on 
yli 3000 taloutta ja yli 8000 
asukasta.  Entisestään moni-

puolistuneet lähipalvelut sujuvoit-
tavat kiireistä arkeamme. Ja onhan 
se ekologisempaakin, kun aina ei 
tarvitse ajella pitkiä matkoja. Myös 
ikäihmiset asioivat mielellään lähi-
alueella. 

Kylämme sykkii ja hengittää.   Kii-
tos vanhoille jäsenille jäsenyydestä 
ja tervetuloa mukaan uudet!

Ehkä pohdit, mitä Mankkaa-seura 
ry tekee? Tiedottaa, vaikuttaa ja jär-
jestää tapahtumia.

Viimeisin aktiivisen vaikuttamisen 
tulos on se, kun Espoon kaupungin 
kaavailema kerrostaloalue Taavin-
kylään pientaloalueen reunaan ei 
toteudu alkuperäisenä. Asian ete-
neminen toki vaatii seurantaa edel-
leen. Pidetään Mankkaa pientaloval-
taisena vastakin! 

Mankkaan Uutisia -asukaslehti jul-
kaistaan 2-3 kertaa vuodessa ja jae-
taan kaikkiin talouksiin.  Mankkaa-
seura.fi-sivustolle on koottu tietoja 
mm. alueemme vanhasta historiasta 
ja sieltä voi lukea kaupungin tiedot-
teita. Facebookissa on jo yli 2000 
seuraajaa.

Vuosittain järjestetään pääsiäis- ja 

adventtitapahtumat Mankkaan ma-
kasiinin ja väentuvan luona ja kesäi-
sin vieraslajien poistotalkoot.

Minkälaista toimintaa mankkaa-
laiset seniorit toivoisivat järjestettä-
vän?  Tätä selvitetään.

Mankkaa-seura kokoaa kevään 
aikana MANKKAAN PALVELUHAKE-
MISTOA, johon on tarkoitus saada 
tiedot kaikista yrityksistä. Näin saa-
daan näkyville nekin yritykset ja yrit-
täjät, joiden liiketila ei näy kadulle tai 
ei ole liikekeskuksessa.

Jotta voimme tarjota asukkaille 
edellä kuvattuja toimintoja, niiden 
pyörittämiseen tarvitaan jäsenmak-
sutuloja. 

Jäsenmaksu on vain 10 euroa/ 
talous/vuosi. Olethan mukana!

Kylämme sykkii ja  
hengittää

Mankkaa-seuran jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun (10 €/talous) 
seuran tilille. Halutessasi voit kannattaa seuran toimintaa myös suuremmalla 
tukisummalla. Muistathan lisätä viitetiedoksi osoitteesi ja yhteystietosi osoi-
terekisteriämme varten.

Maksun saaja:
Mankkaa-seura ry

Tilinumero (Nordea):
FI16 1215 3000 1317 58

Jäsen- ja kannatusmaksut 2023

Cissi Lindberg
Mankkaa-seuran puheenjohtaja
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Asuntojen pinta-ala oli 80-100 m2 

ja kussakin talossa oli kylmä kellari  
ja pihalla vajarakennus. Rakennuk-
set olivat puulämmitteisiä, keittiössä 
oli puuhella ja huoneissa tiiliuunit. 
Omakotitalon yläkerrat olivat ilman 
lämmityslaitteita. Rakennusten kate-
aineena oli huopa. Talot olivat maa-
laamattomia, ovet, lattiat ja sisäkatot 
korvikeaineilla käsiteltyjä.  Raken-
nustöitä johtivat rakennusmestarit 
Rissanen ja Tuovinen. 

Talot alkoivat valmistua kesällä 
1946, ja uudet asukkaat muuttivat 
Repoaholle.  Tuolloin siellä ei ollut 
edes sähkövirtaa saatavissa. Sa-
man vuoden syksyn aikana Malmin 
Sähkö asensi ulkojohdot alueelle.  
Taloilla oli aluksi yksi yhteinen säh-
kömittari HOK:n myymälässä ja kulu-
tus jaettiin tasan perheiden kesken. 
Talvi 1946-47 oli muutoinkin vaikea. 
Elettiin Kansanhuollon valvoman an-
karan säännöstelyn aikaa – raken-
nustarvikkeiden lisäksi lähes kaikki 
elintarvikkeet olivat kortilla.  

Alkuvuosina Repoahon asukkailla 
oli saunavuorot Tuovisen talon piha-
rakennuksen saunassa. Pian kuiten-
kin hankittiin omat kellari- tai piha-
saunat.  Mankkaalla ei ollut tuolloin 
vesi- eikä viemäriverkostoa.  Kahta 
taloa kohden oli yhteinen kaivo, 
josta vesi kannettiin keittiöön aluksi 
käsipelillä ja likavesi vietiin kompos-

tiin. Ulkorakennuksessa oli käymälä.  
Vähitellen taloihin saatiin juokseva 
vesi ja jätevesi johdettiin saostus-
kaivojen kautta avo-ojaan.  Vesijoh-
toverkoston puuttumisen johdosta 
Espoon kunnalta anottiin varoja pa-
lokaivon rakentamista varten, mut-
ta tuloksetta.  Sen sijaan hankittiin 
käsikäyttöinen   palohälytyssireeni.  
Sittemmin kunta myönsi varat palo-
kaivon rakentamiseen. Se on vielä-
kin nähtävissä nykyisen Torpparin-
tien päässä.

Kulkuyhteydet Helsinkiin olivat 
huonot. Kävelymatka Kilon rautatie-
pysäkille oli 2,5 km. Mankkaantie tuli 
ajokelpoiseksi linja-autoliikenteelle 
syksyllä 1946, kun Mankkaanpuron 
uusi silta valmistui. Puukaasukäyt-
töiset Erik Wickströmin bussit aloitti-
vat liikenteen Helsingistä Mankkaan 
kautta Kauniaisiin.

Aikaa myöten taloja kunnostettiin.
Vesikatot uusittiin ja rakennukset 
maalattiin. Hankittiin keskuslämmi-
tyslaitteet. HOK:n myymälä avattiin 
Mankkaantien ja Pohjolantien (nyk. 
Torpparintien) risteykseen vuonna 
1947, mutta posti oli haettava edel-
leen Kilon pysäkiltä. 

Asukkaat olivat saman ikäisiä nuo-
ria perheitä, joilla oli runsaasti lap-
sia.  Repoahosta kehittyi vahvasti  
yhteisöllinen asuinalue. Siellä kaikki 
tunsivat toisensa, naapuriapu ku-
koisti ja yhteisiä juhlia vietettiin jou-
kolla. 

Tänään Repoaho eli Torpparin-
tien alue on arvokas osa Mank-
kaata. Sen hyväkuntoinen raken-
nuskanta on säilynyt harvinaisen 
muuttumattomana.  Alkuperäisistä 
21 omakotitalosta 15 palvelee edel-
leen asukkaitaan. Hyötykäytössä 
olleet pihat ovat muuttuneet jopa 
eksoottisiksi puutarhoiksi, joita me 
voimme ohikulkiessamme ihastella. 

Teksti: Markku Melkko
Lähde: Seppo Kahilan muistelut Repoaho 

50 vuotta 1946-96.

Kahilan talo rakenteilla Pohjolantie 11:ssä  
vuonna 1946. Kuva: Keijo Kahila

HOK:n myymälärakennuksen nurkalla 
sijainnut Valion jäätelökioski oli suosittu 
nuorison kokoontumispaikka. Repoaho 
vappuna 1959.  Kuva: Heikki Jokinen
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APTEEKKI MANKKAALLA

Ensivaikutelma apteekista on 
valoisa ja viihtyisä. Selkeät 
opasteet ohjaavat ja vastassa 

on henkilökuntaa. Odotustilassa on 
istuimia ja lapsille pöytä, jonka ää-
ressä voi vaikka piirrellä tai katsella 
kirjoja. Asiakkaita palvellaan ystäväl-
lisesti ja iloisesti. 

Marja Rupponen jatkaa apteekka-
rina sukunsa farmasiaperinteitä nel-
jännessä polvessa.    

Uusia apteekkeja odotettiin 
viisi vuotta

Espoon kaupunginvaltuusto oli 
linjannut jo vuonna 2017 uusien ap-
teekkien tarpeen. Tämän jälkeen Fi-
mea päätti syksyllä 2017, että maan 
toiseksi suurimpaan kaupunkiin voi-
daan perustaa kuusi uutta apteek-
kia. Neljän vuoden jälkeen avattiin 
apteekki Jorvin sairaala-alueelle. 
Viiden muun apteekin perustamista 
ovat viivästyttäneet useat valitus-
kierrokset Fimean päätöksistä. 

Fimea myönsi apteekkiluvan pro-
viisori Marja Rupposelle elokuussa 
2022, ja lupa sai lainvoiman valitus-
ajan päätyttyä syyskuussa. Samoi-
hin aikoihin kolme muuta proviisoria 
saivat apteekkiluvat Espooseen pe-
rustettaviin apteekkeihin. Mankkaan 
OMA Apteekki on viralliselta nimel-
tään Espoon 12. apteekki.

Kaikkiaan projekti työllisti välil-
lisesti noin 40 eri alojen ammatti-
laista. Apteekkien myymälätiloihin 
erikoistunut suunnittelutoimisto, 
VMP-interior, suunnitteli tilat, joiden 

tuli olla viihtyisät ja toimivat asiak-
kaille ja myös henkilökunnalle.  

Farmaseuteista pulaa   
Marja Rupponen kertoo, että mo-

nien muiden alojen tavoin apteek-
kiala kärsii työvoimapulasta. Erityi-
sesti farmaseutteja tarvittaisiin alalle 
lisää. Mankkaan OMA Apteekissa 
työsuhteessa on proviisori, kolme 
lääketeknikkoa ja kaksi teknistä tun-
tityöntekijää, 3-5 farmaseuttia ovat 
vuokratyöntekijöitä. Apteekkari itse 
on toiminimiyrittäjä. 

Lääkkeiden saatavuudesta huo-
lehtiminen on apteekkiluvan tär-
kein velvoite. Apteekissa neuvotaan 
myös lääkkeiden oikeaan ja turvalli-
seen käyttöön. 

Laaja tuotevalikoima
Mankkaan OMA Apteekin tuote-

valikoima kattaa reseptilääkkeiden 
lisäksi itsehoitolääkkeet, eläinlääk-
keet, lääkinnälliset laitteet, kliiniset 
ravintovalmisteet, perusvoiteet, ra-
vintolisät ja apteekkikosmetiikan. 

Yrityksen facebook-sivuja päivi-
tetään aktiivisesti. Sieltä voi lukea 
ajankohtaisista erikoistarjouksista, 
saada vinkkejä vaikkapa suojautu-
miseen kevätauringolta ja tarkistaa 
aukioloajat. 

Teksti: Raija-Liisa Konkola

Mankkaan OMA Apteekki palvelee 
Sinikallion liikekeskuksessa
Mankkaan OMA Apteekki aloitti toimintansa Sinikallion liikekeskuksessa 7.12.2022. 
”Apteekkia onkin odotettu Mankkaalle pitkään”, apteekkari Marja Rupponen kertoo. 
Samalla on kiitelty apteekin tunnelmaa levolliseksi ja rauhalliseksi. 

Apteekkari Marja Rupponen

Lapsetkin on huomioitu apteekissa. 
Odottaessa he voivat vaikka piirrellä tai 
katsella kirjoja.

Mankkaan Oma Apteekki
Sinikalliontie 1, 02630 Espoo
mankkaanomaapteekki@apteekit.net
mankkaanomaapteekki.fi
puh. 010 299 8490

Auki ma-pe 9-20, la 10-18 ja su suljettu 
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Vaalit lähestyy, ja talouspolitiikasta väitellään me-
diassa. Ekonomisti Timo Lindholm pitää kevät-
kokouksessa esityksen teemasta Raha, korko ja 

velka – onko valtion velanotolla rajoja? Tervetuloa kuu-
lemaan ja keskustelemaan! 

Timo Lindholmilla on kyky selittää talouden monimut-
kaisia ilmiöitä kansantajuisesti. Aktiivivuosinaan hän on-
kin ollut usein nähty vieras television uutisstudioissa.  

Hän on tehnyt monenlaisia ekonomistin töitä yli 35 
vuoden ajan sekä asiantuntijana että esimiesroolissa. 
Timo Lindholm on toiminut pääekonomistina kolmessa 
organisaatiossa - OP-Ryhmässä, Suomen Yrittäjissä ja 
Finnverassa. Näiden lisäksi hän on ollut työ- ja elinkein-
oministeriön ja Sitran palveluksessa.

Päätöidensä ohella hän on kirjoittanut useita versioita 
lukion taloustiedon oppikirjasta sekä toiminut hallituk-
sen jäsenenä työeläke- ja rahoitusalalla ja yhdessä pk-
yrityksessä.

Teksti: Raija-Liisa Konkola

Ekonomisti Timo Lindholm  
kevätkokouksen puhujana

Ompelimo Marinan omistaa 
koulutettu tekstiilitaiteilija 
Marina Siimis. Hän on toi-

minut Mankkaalla kuusi vuotta. 
Marinan silkkilangalla maalaamia, 

puukehystettyjä tauluja on ollut 
esillä ympäri Suomea. Hän tekee 
myös kaikkea korjausompelutyötä, 
brodeerausta, prässäystä, ompelee 
vetoketjut ja muuta vastaavaa. Ma-
rinan taitavissa käsissä niin naisten, 
miesten kuin lastenkin vaatteet saa-
daan kuntoon nopeasti.  

Hiushuone Unelmian omis-
taa Mia Hedman.  Hän 
on toiminut Mankkaalla 

kolme vuotta. Mia on koulutettu 
Eko-kampaaja ja parturi. Liikkees-
tä voi ostaa myös Eko-tuotteita.  
Mia Hedman teetti tiloissa täyden 
remontin ennen aloittamistaan. 

Puuverstas Kallen pajan omis- 
taa Kalle Sulkava. Verstas on 
toiminut Mankkaalla lähes 

15 vuotta. Sieltä saa kaikkea puus-
ta, kuten linnunpöntöt, harjat, korit, 
veitset ja paljon muuta. Kallen paja 
on noin 150 m2:n liiketiloiltaan suu-
rin. 

Käsityöläistalo Mankkaalla
Mankkaantie 25:n ja Torpparintie 1:n kulmassa on valkoinen kaksikerroksinen talo, 
jonka alakerta rakennettiin alun perin HOK:n kaupaksi. Nykyisin se toimii kolmen yrittä-
jän käsityöläistalona. 

Teksti: Raimo Keskinen

Kalle Sulkava pajassaan



HORTI
HERTTUA
Makua Puutarhasta

hortiherttua.fi
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MANKKAAN NUORET

Lasten ja nuorten  
tulevaisuus tehdään nyt 
Tämän päivän lapset ovat huomisen aikuisia ja siksi nyt 
on tehtävä päätöksiä, jotka lisäävät lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvointia. Päätöksiä, jotka luovat perustan 
kestävälle hyvinvoinnille ja vahvistavat samalla uskoa  
tulevaisuuteen.

Nuorten tulevaisuususko on 
heikentynyt ja mielenterve-
ysongelmat ovat lisäänty-

neet.  Tuohon kehityskulkuun ovat 
osaltaan vaikuttaneet muun muassa 
ilmastonmuutos, koronapandemia 
ja nuorille suunnattujen palvelu-
jen riittämättömyys sekä Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan.  Tulevai-
suususkolla on merkitystä. Se on 
yhteydessä elämän tyytyväisyyteen, 
hyvinvointiin ja pärjäämiseen elä-
mässä sekä mahdollisuuteen unel-
moida ja katsoa luottavaisin silmin 
tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella ja 
nuorella on oikeus unelmiin, oikeus 
tavoitella omannäköistä tulevaisuut-
ta. Yhteiskunnan tehtävänä on luoda 
turvalliset puitteet lapsille ja nuorille 
tavoitella unelmiaan. Meidän aikuis-
ten tehtävä on rohkaista ja auttaa 
lapsia ja nuoria unelmoimaan ja ta-
voittelemaan unelmiaan.

Uskon, että laadukas koulutus on 
hyvinvointimme perusta. Laadukas 
koulutus aina varhaiskasvatukses-
ta korkeakouluun sekä elinikäisen 
oppimisen varmistaminen luo hy-
vinvointia, osaamista, ehkäisee syr-
jäytymistä ja eriarvoisuutta. Nyt on 
oikea aika panostaa kasvatukseen 
ja koulutukseen. Sivistys on super-
voima, jolla varmistetaan kestävä 
hyvinvointi kaikille.

Nyt on myös aika ratkoa mielenter-
veyskriisi ja tehdä hyvinvointia edis-
täviä päätöksiä. Ilman hyvinvoivia 
lapsia, nuoria ja perheitä Suomella 
ei ole tulevaisuutta. Lapset, nuoret 
ja perheet ovat asetettava etusijalle 
vaikeidenkin päätösten hetkellä.

 Teksti: Ira Hietanen-Tanskanen
alue- ja kaupunginvaltuutettu,

Länsi-Uusimaa/Espoo

Digipainopalveluja 
joustavasti ja nopeasti
lähellä sinua Mankkaalla

Sinikalliontie 10, Espoo
www.copyshop.fi



Vuonna 2023 tammikuussa Mankkaa-seu-
ran johtokunnassa aloittanut Riitta Metsola 
on asunut ja vaikuttanut  Mankkaalla Seili- 

mäessä vuodesta 1983.

Moniala-yrittäjänä hän mm. suunnittelee ja valmis-
taa yksilöllisiä neulomuksia sukista villapaitoihin.  
Tilaustöiden suunnittelu ja asiakastapaamiset  
tapahtuvat hänen kotipuodissaan sovitusti.

MANKKAALLA

Riitta Metsola
Seilimäki 13 A, Mankkaa • p. 040 544 8299

 Kotipuoti Mankkaa
Mankkaa-seurassa Riitan vastuualueena on: 
- järjestää mankkaalaisille tapahtumia, kuten  pääsiäi-

seen, sadonkorjuuseen ja adventtiaikaan liittyviä
- osallistua tämän lehden sisällöntuotantoon 
- kutsua Mankkaan seniorit viettämään aikaa yhdessä,  

tutustumaan toisiinsa ja järjestää ajanvietettä heille
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Uutta –
Senioriklubi!

Kotipuoti  
Mankkaa

Tapaamiset kevään ajan Mankkaan Makasiinilla, 
maanantaisin klo 10.30 – 12.30.

Lisätietoja Riitta Metsola/ Mankkaa-seura
p. 040 544 8299

Tervetuloa Mankkaalaisten omaan seniori-
klubiin.

Suunnittelemme yhdessä tapaamisiemme 
teemat, joten miettikää kovasti aiheita, jotka kiin-
nostavat, mutta tärkein asia on kuitenkin yhdessä-
olo.
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Toimituksen terveiset

Hei kaikki mankkaalaiset!
Kevät on käynnissä ja 

olemme tähän lehteen 
koonneet mielestämme tärkeitä 
teitä koskevia asioita. Johtokun-
tamme on myös kasvanut kahdella 
uudella Mankkaalla jo kauan asu-
neella jäsenellä: Riitta Metsolalla ja 
Raija-Liisa Konkolalla - toivotamme 
heidät lämpimästi tervetulleeksi! 
Uusia ideoita ja sisältöä tulee hei-
dän kauttaan varmasti ja niistä voi-
daan jo tässä lehdessä lukea. Me 

teemme sitä mitä uskomme  teidän 
haluavan.  Itse olen opiskellut työni 
ohella Isännöitsijän ammattitutkin-
toa, ja sitä kautta haluankin jakaa 
teille kaikille tärkeitä asioita taloyh-
tiö-näkökulmasta, ohessa Isännöin-
tiliiton jakama lista tämän kevään/
vuoden tärkeistä asioista, joita talo- 
yhtiössä tulisi huomioida. Hyvää 
kevättä kaikille – nähdään Pääsiäis- 
tapahtumassa!

Teksti: Riikka Pfitzner-Saarnia

Vuonna 2023 hoidettavien 
asioiden listalle kannattaa 
taloyhtiössä ottaa nämä 

lainsäädännön pohjalta juuri nyt 
ajankohtaiset asiat.

Taloyhtiön to do  
-lista 2023

Mankkaalla toimii ainakin 
noin 60 yritystä yli 20 eri 
toimialalta. 

On kauppapalveluja elintarvike-
liikkeistä kodinkonekauppaan ja 
rakennustarvikkeisiin. Täällä voi 
huoltaa sekä itsensä että polkupyö-
ränsä, autonsa ja vaikka veneen-
sä.   Puutarhaliikkeistä saa mullat, 
perennat ja kukkasipulit pihoille ja 
puutarhoihin. Ravintolaruokaa on 
tarjolla jokaiseen makuun ja tarpee-
seen.  

Valtaosa yrityksistä on keskittynyt 
kolmeen liikekeskukseen Mank-
kaantie 2-4:ssä, Sinikalliontie 1:ssä 
sekä Bredisin alueella Mankaan-
Laajalahden rajan tuntumassa.  
Näissä kaikissa toimii esimerkiksi 
ruokakauppoja ja liikuntapalveluja. 

Mankkaa-seura on ryhtynyt ko-
koamaan MANKKAAN PALVELU-
HAKEMISTOA, eikä lista ole valmis.  
Esimerkiksi mankkaalaiset remont-
tipalveluja tarjoavat yritykset puut-
tuvat.  Hakemistossa on toistaiseksi 
yksi sähköliike.  Yritysten lisäksi lis-
talle kootaan tietoja mankkaalaisia 
palvelevista yhdistyksistä ja julki-
sen sektorin palveluista.

Listaa täydennetään teidän asuk-
kaiden ja yrittäjien antamien vink-
kien perustella.  Palveluhakemisto 
julkaistaan kevään aikana yhdistyk-
sen facebook-sivuilla ja mahdolli-
sesti myöhemmin Mankkaan uutis-
ten liitteenä. 

Lähetä vinkki Mankkaan  
palveluhakemiston ylläpitäjälle:  
raijaliisa.konkola@gmail.com

Anna vinkki  
Mankkaan palveluhakemistoon

Julkaistu: 25.1.2023, 
koonnut Riikka Pfitzner-Saarnia

www.facebook.com/mankkaalaiset www.instagram.com/mankkaalaiset

Mankkaa-seura somessa

Osakeluettelot huoneistotie-
tojärjestelmään.

Energia-avustuksia kannat-
taa hakea nyt – määräraho-
jen jatkosta ei varmuutta.

Energiatodistukset pitää uu-
sia tuhansissa taloyhtiöissä.

Onko taloyhtiössäsi 3G-ver-
kossa toimivia laitteita? Ne  
tulee tänä vuonna uusia.

Pienille taloyhtiöille lisää 
kierrätystä. Kartongin, me-
tallin,  lasin ja muovin erillis-
keräysvelvollisuus laajenee 
viimeistään 1.7.2023 kiinteis-
töille, joilla on vähintään viisi 
huoneistoa. 

Asunto-osakeyhtiölain muu- 
tokset helpottanevat esteet-
tömyyttä ja kestävyyttä.
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