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MANKKAA-SEURAN TIEDOTUSLEHTI, www.mankkaa-seura.fi

Kuntatekniikkaa Mankkaalle 2006
Melkoista myllerrystä on tänä vuonna kesän
tullen tiedossa monissa osissa Mankkaata.
Viime lehdessä kuvattu molskotissa liikkuminen on väliaikaisesti edessä eri puolilla
uusilla ja myös vanhoille kyläkujille syntyneillä kulkuväylillä. Kaduksi rakentamisen,
vesi- ja viemärijohtojen ja katuvalaistuksen
uusimisen tai rakentamisen sekä muiden
katujen alle sijoittuvien johtojen kaivannot
ovat auki. Tämä kuitenkin kuuluu kaupungiksi tulemiseen ja kultivoituneen ympäristön aikaan saamiseen.
Viime vuoden pitkään jatkuneen syksyn
jäljiltä viimeistellään tietysti keskeneräiset
kadut. Kiiltokallionkuja ja -polku saivat asfalttipinnan syksyllä ja katuvalaistuksenkin
vuodenvaihteessa. Nyt on enää tehtävä
reunakivien liimaus ja istutuskaistat Laurintien ja Uudenkylänmäen rakentaminen
on jo käynnissä. Tuleva katu muodostaa Uudenkylänmäen asukkaille aikaisempaa suoremman yhteyden Mankkaan eteläpuolelle.
Toivottavasti kaupunki keksii keinot pitää
tarpeeton läpiajo poissa vanhalta Jukolan
pientaloalueelta.
Vehkamäen alueella käynnistyy keväällä
melkoinen myllerrys. Espoon Vesikin lienee
saanut suunnitelmansa ja työohjelmansa

KUTSU

kuntoon. Kesän tultua käynnistyy Vehkaniityntien ja Vehkaniitynrinteen, sekä syksymmällä Sinimäenrinteen kunnallistekniikan
rakentaminen. Mankkaantien toiselle puolelle Klovinrinteeseen aiotaan myös ehtiä
vielä syksyllä.
Vanhan-Mankkaan tien liikenteen turvallisuussuunnitelman toteutuksen ensimmäinen vaihe tuntuu kuitenkin koko Mankkaata
ajatellen ensi kesän tärkeimmältä työltä.
Onhan paikka peruskoulujemme opinahjojen

kohdalla. Tarkoitus on rakentaa kiertoliittymä Seilimäen ja Vanhan-Mankkaan tien risteykseen ja järjestellä linja-autopysäkit ja
suojatiet koulun kohdalla uudelleen.
On ilo asukkaille, että kaupungin eri tulosyksiköiden yhteistyö alkaa toimia ja laatutyön perussääntö; ”ensimmäisellä kerralla
oikein”, alkaa toteutua. Joskus on tuntunut
että ”ensi kerralla oikein”.
taisto.venermo@kolumbus.fi

Pääsiäishauskaa lapsille
Perinteinen pääsiäismunien etsintätapahtuma lapsille
Palmusunnuntaina 9.4.

Puffetista voit ostaa
päiväkahvit,

Makasiinin mäellä/Väentuvan alueella
Vanhan Mankkaan polku 2
0-4-vuotiaat kello 12.00
5-10-vuotiaat kello 13.00
Maastoon piilotetaan suklaamunia.
Kaikki pienet etsijät palkitaan.
Leikki on tarkoitettu 0-10-vuotiaille
mankkaalaisille.
Tulkaa katsomaan koko perhe!
Etsintäpartiot lähtevät 15 minuutin välein.

muuten tilaisuus on maksuton.

Mankkaa-seura ry:n K E V Ä T K O K O U S
pidetään Mankkaan väentuvalla, Vanhan-Mankkaan kuja 2

M A A N A N TA I N A 2 0 . 0 3 . 2 0 0 6 k l o 19 . 0 0

Asiat:

Sääntömääräiset asiat
• Kokousmateriaalia, mm. tilinpäätös
ja toimintakertomus vuodelta 2005
on tutustumistanne varten seuran
kotisivulla www.mankkaa-seura.fi

ENEMMÄN ILOA LIIKUNNASTA!
Varsinaisen kokouksen päätyttyä n. 19.30 Espoon Ladun
puheenjohtaja Pekka Kinnunen haluaa jakaa kanssanne
omakohtaisia positiivisia kokemuksia espoolaisten
liikuttamisesta sekä antaa ideoita uusista liikuntamuodoista ja -kokemuksista.
Kahvitarjoilu.
Kakun tarjoaa
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Arvoisat Mankkaan asukkaat
Mankkaa-seuran puheenjohtaja Jouko Räisänen luovutti puheenjohtajan nuijan edelleen tämän vuoden alusta. Haluankin tässä
yhteydessä kiittää Joukoa ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Jouko jatkaa
edelleen seuran hallituksessa.

Yhdistyksen järjestämiä tapahtumia ovat
Palmusunnuntaina järjestettävä Pääsiäismunien etsintätapahtuma, syksyllä alueen
lapsille järjestettävä teatteriesitys, Mankkaan Joulutilaisuus, sekä seuran kevät- ja
syyskokoukset.

Olen asunut Mankkaalla vuodesta 1990 alkaen. Ensin Vehkaniityssä, sitten Juhanilassa ja nyt katuosoitteessa Uudenkylänmäki
13 B.

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä,
pyrkien valvomaan heidän asuinalueeseensa liittyviä etujaan ja edistämään toimialueensa Mankkaan kaikinpuolista kehittymistä ja asuinympäristön viihtyisyyttä. Alueen
viihtyisyyteen ja arvostukseen vaikuttavat
mm. turvallisuus, palvelut ja liikenneolot.

Uuden puheenjohtajan haasteena on saada toimintaan mukaan uusia henkilöitä.
Mankkaan asukkaista vain hieman yli 300
on seuran jäseniä. Toimintaan mukaan tuleminen ei kuitenkaan vie kovinkaan paljon
vapaa-aikaa, vaan jokainen voi ottaa osaa
toimintaan haluamallaan tavalla. Yhdistyk-

sen toimintaa voi tukea liittymällä jäseneksi, osallistumalla yhdistyksen järjestämiin
tapahtumiin tai ilmaisemalla halukkuuteensa osallistua yhdistyksen hallitustyöskentelyyn.

Hyvää alkanutta vuotta!
Ilari Salomaa, puheenjohtaja
a3.salomaa@kolumbus.fi

Mediaviikko Mankkaanpuron koulussa
Tavanomaisen opetuksen lisäksi Mankkaanpuron koulussa keskitytään kehittämään
erityisesti viestintä- ja mediataitoja. Viikolla
7 koulussa vietettiin media-aiheista teemaviikkoa, jolloin kaikki luokat työskentelivät
sanomalehtien, elokuvien ja nettilehtien parissa. Ohjelmassa oli myös toimittajavieraita
ja näissä merkeissä Brita Toivonen Mankkaaseurasta kävi kertomassa koulun ekaluokkalaisille miten oman kotikylän asukaslehti
Mankkaan Uutiset syntyy. Lapset osallistuivat aktiivisesti tapaamiseen esittämällä paljon kysymyksiä aiheen tiimoilta. Mankkaan
Uutiset tulee mielenkiinnolla seuraamaan
myös jatkossa tämän vuoden ekaluokkalaisten mediataitojen kehittymistä.

MU 3/2005 lehden
”tunnetko Mankkaasi” -kilpailun
vastaukset ja voittajat
seuramme nettisivuilla
www.mankkaa-seura.fi

Vieressä pienten toimittajien juttuja

Joulutapahtuma Väentuvalla

Mankkaan Väentuvalla vietettiin ensimmäisen kerran kaikille yhteistä Joulutapahtumaa adventtisunnuntaina 27.11.2005
klo 16-18. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Mankkaa-seura, Espoon Latu, Mankkaan Eräsudet sekä seurakunnan päiväkerhot.
Kaunis, jouluinen pakkassää suosi tapahtumaa ja Espoon Ladun kynttilälyhdyin koristelema Väentupa houkutti paikalle noin
200 mankkaalaista. Sisällä väentuvassa
tuoksuivat partiolaisten pitämän kahvilan

jouluherkut. Mankkaa-seuran hankkimat
nuoret muusikot esittivät raikkaita joululaulujaan yleisölle, joka kiersi ihastelemassa
seurakunnan päiväkerhojen seiminäyttelyä.
Tiernapojat lauloivat perinteisesti pihalla illan hämärtyessä ja kynttilälyhtyjen luodessa jouluista tunnelmaa. Monen kuuntelijan
silmät kostuivat muustakin kuin hiljalleen
putoilevista lumihiutaleista. Tapahtuman
lämmin, yhdessä tekemisen tunnelma siivitti meidät mankkaalaiset ottamaan joulua
vastaan.
Kristiina Skalidas
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Urpo Kuukauppi LKV
0400-705 150

LA

Marjo Tapana LKV
040-769 2414

KONDITORIA OY
Maittavat pullat ja kahvit
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh. 466 115
ma-pe 07.30-17.00, la & su suljettu

Riitta Santasalo LKV
040-7738 217

Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
P. 09-452 0700
www.primalkv.com

Mika Balk LKV
050-338 3183
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PRIMA kiinteistönvälitystä
ammattitaidolla!
Luota meihin asuntoasioissa.

I

M
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KIINTEISTÖT OY LKV [A]

SUUNNITTELUSEKTORI OY

Suunnitteleva taloedustaja toimialueena pääkaupunkiseutu kehyskuntineen
• Rakennussuunnittelu (ARK, RAK, LVIS)
• Rakennuslupamenettelyt
• Talopaketit
-kivitalot

-puutalot

Kokonaisvaltaista palvelua samasta paikasta vaivattomasti!
Mankkaantie 5 E, 02180 Espoo, puhelin 09-8870 830 / fax 09-8870 8370
www.suunnittelusektori.fi

Fysioterapiaa
ja hierontaa
yli 20 vuoden
kokemuksella

Leena Kataila
fysioterapeutti
Taavilantie 6 A
Puh. 0400 445 446, 09-522 711

UUSI kodikas MANKKAALLA
LIIKE

CARMIINA

•Käsityötarvikkeita
•Kankaita
•Lahja- ja sisustustuotteita

OMPELUPALVELU
(myös korjauspalvelu)

Käytettyjä lastenvaatteita

Tervetuloa!

Mankkaantie 2–4
P. 09–436 11 74
Ark. 10–17.30, La 10–15

Mankkaantie 25, 02180 Espoo, puh. 502 2595
Auki: Ti-Pe 10-18, La 10-14

Hinnat voimassa huhti kuun loppuun

HAE PIRISTYSTÄ KEVÄÄSEEN!

Kauneushoitola
SKY-CIDESCO-kosmetologi
Mia Frondelius
p. 040-589 6608
Kasvohoidon
yhteydessä
pikamanikyyri

13€

(sis. kynsinauhojen
siistiminen,
viilaus & lakkaus)

Ateljé AN

Parturi-kampaamo
Anne Paakkunainen
p. 09-455 2012

Hiusten rentouttava hoitokäsittely
leikkauksen yhteydessä
(sis. pesu, hieronta, hoito & lämpö)

13€

Mankkaantie 32, 02180 Espoo (Noretron kiinteistö)

8 V SY N T T Ä R I TA R J O U K S I A At e l j é A N i s s a
Tarjous on voimassa
30.3.2006 asti

Tarjous on voimassa
15.3.2006 asti

1 kpl/as.

Avoinna:
Joka päivä 12–22
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
puh. (09) 522 044

1 kpl/as.

VIDEOVUOKRAAMO
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Kukkia arkeen ja juhlaan, suruun ja iloon
Mankkaalla on pitkät perinteet kukkakaupasta. On mukavaa kun lähialueen palvelut
ovat monipuolisia ja kukkia ei tarvitse lähteä ostamaan kauempaa. Nykyinen kukkakauppayrittäjä Mirja Svan on asunut Mankkaalla kunniakkaat 27 vuotta. Hänen liikkeensä Mankkaanportin Kukka on toiminut
Mankkaanportin ostoskeskuksella vuodesta
2003. Mirja oli aiemmin lastenhoitoalalla,
mikä sekin on mitä suurimassa määrin palveluala ja josta moni mankkaalainen muistaa ja tunnistaa hänet. Mirja oli edellisen
kukkakauppiaan opissa ennen kuin osti sitten liikkeen itselleen ja on viihtynyt monipuolisessa työssään erinomaisesti.
Kukat juhlistavat usein perhejuhlia, valmistujaisia, koulutapahtumia ja myös surun

tuntea syyllisyyttä viedessään yllättäen
kauniin kimpun kotiin vaimon ja perheen
iloksi tai jopa työpaikalle!
Mirja tilaa kukat kysynnän mukaan kukkatukusta ja tarvittaessa käy jopa itse paikan
päällä hakemassa. Tuoreus on kaiken a ja
o kukissakin. Parhaaseen tulppaaniaikaan
pieni yksityinen viljelijä tuo kukat suoraan
Mirjalle mikä takaa niiden huipputuoreuden
ja kimppu tulppaaneja kestää kotona viikon
verran. Marketeista saa halvalla kukkia,
mutta tuoreus ja kestävyys saattaa olla kyseenalainen.
hetkiä ja näin ollen kukkakauppias on sivustakatsojana asiakkaittensa elämänvaiheissa. Enemmän soisi kukkien kuuluvan myös
arkeen, joten huomio miehet: ei tarvitse

Erikoistilaukset syntyvät räätälöitynä käsityönä, kunhan ne tilataan ajoissa jotta
tekijälle jää aikaa ideoida eri toteutuksia
ja hintavaihtoehtoja. Mirja ottaa mielellään myyntitiliin eri vuodenaikoihin sopivia
laadukkaita käsin tehtyjä koristeita kuten
ovikransseja ja risutöitä tilan sallimissa
puitteissa.

Mankkaa-seuran johtokunta 2006

Tue alueesi yritystä ja osta kaunis kimppu
kaikkien iloksi!
Mankkaantie 2-4,
02180 Espoo, p. 412 7898
Aukioloajat:
ma–pe 9–18, la–su 10-15.
Riitta Santasalo
Ylh.vas. Petro Airas (siht), Ilari Salomaa
(pj), Jouko Räisänen, Juhani Vähäaho,
Taisto Venermo (vpj)
Alh.vas. Leena Lindroos, Ela Ekblad, Brita
Toivonen, Kristiina Skalidas ja Riitta Santasalo. Kuvasta puuttuu: Kristiina Drotár.
Nimi

Tehtävä

Työryhmä

Puhelin

Sähköposti

Salomaa Ilari – 2006

Puheenjohtaja

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö

040 587 3322

a3.salomaa@kolumbus.fi

Venermo Taisto – 2007

Varapuheenjohtaja

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö

522 883

taisto.venermo@kolumbus.fi

Räisänen Jouko – 2007

Rahastonhoitaja

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö

040 504 5164

kuusela7@saunalahti.fi

Airas Petro – 2007

Sihteeri

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö

040 802 1115

petro.airas@nokia.com

Drotár Kristiina – 2007

Varajäsen

Asukas ja kulttuuri

0400 700 222

kristiina.drotar@smoy.com

Asukas ja kulttuuri

040 900 3998

ela.ekblad@ekblad.fi

050 304 2012

lindroos.leena@hotmail.com

Ekblad Ela – 2006
Lindroos Leena – 2007

Varajäsen

Asukas ja kulttuuri

Malmio Ari – 2007

Varajäsen

Eronnut 21.2.2006

Santasalo Riitta – 2006

Tiedotus

040 773 8217

riitta.santasalo@primalkv.com

Skalidas Kristiina – 2007

Asukas ja kulttuuri

050 545 4435

kristiina.skalidas@zip.fi

Toivonen Brita – 2007

Tiedotus

040 511 7570

brita@toivonen.inet.fi

Vähäaho Juhani – 2006

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö

040 500 8692

juhani@vahaaho.fi

