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

Syksyn istutukset palkitsevat mankkaalaisia

Mankkaa-seuran johtokunnan jäsenet ja muutamat avustajat istuttivat 800 kukkasipulia Vanhan-Mankkaan tien ja Mankkaanmalmin risteyksessä olevaan kolmioon viime syksynä. Nyt työ on tuottanut tulosta. Kolmion keskellä lainehti upea keltainen narsissikolmio, jota reunustavat
siniset helmililjat.

Ajankohtaista:

M

ankkaa-seuran kulttuurijaosto laajentaa tapahtumatoimintaansa! Suunnitteilla on ulkokirpputori makasiinille/väentuvalle (säävaraus sisäkirppikselle) sunnuntaina 31. elokuuta. Haastamme kaikki
mankkaalaiset lajittelemaan kesän aikana
myytävää ja varaamaan myyntipaikan (puh.
0505119325).

>

M

ankkaan asukaspuisto valmistui kesäkuun alussa ja aloitti toimintansa
2.6.2008. Toimintaa oli mahdollisuus suunnitella yhdessä asukaspuistosta vastaavien
kanssa toukokuussa.

>

T

apiolan Leipomon tontille asuntoja.
Rakentamisen mahdollistaa asemakaavamuutos liikerakennusten korttelialueesta
asuinpientalojen korttelialueeksi. Taavinkylä I muutos tuli vireille toukokuun alussa.

>

M

ankkaalla käynnissä oleva kaukolämpöputkiverkostotyömaa tuo tullessaan puistopolkuja, joiden rakentaminen
on käynnissä. Sen sijaan Turveradantielle
ei määrärahaa ollut teknisen lautakunnan
vuoden 2008 talousarvioesityksessä ja
taloussuunnitelmassa 2008-2012. Asiaa
harkitaan keväällä seuraavan talousarvioesityksen laatimisen yhteydessä.

>

M

ankkaan kaatopaikan golfkentän
kaava on hallinto-oikeudessa, joka
kestänee puolesta vuodesta vuoteen. Alue
on saanut Uudenmaan ympäristökeskukselta ”purkuluvan”. Alueella on voimassa
rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

>

T

urvesuontien retail -parkin asemakaava
on korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Alueella on voimassa rakennuskielto.
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Hyvät mankkaalaiset

S

ää on tehnyt meille monenlaisia kepposia viime syksyn jälkeen. Ensin ei tullut
talvea, ja sitten se tuli kun olimme jo tottuneet ajatukseen, että tänä vuonna talvi
onkin peruutettu. Palmusunnuntaina jolloin
vietimme jo perinteeksi tullutta pääsiäistapahtumaa lunta oli enää nimeksikään. Pari
viikkoa myöhemmin kevät iski täydellä voimalla ja herätti eloon meissä asuvat puutarhurit ja nikkarit. Juuri kun olimme päässeet kevätaskareissamme hyvään alkuun
ja viettäneet vappua ja äitienpäivää mitä
ihanimmassa kelissä talvi muistutti jälleen
olemassaolostaan. Viileydestä huolimatta
lukuisat mankkaalaiset ahkeroivat kuitenkin ulkosalla ja valmistelivat pihamaitaan
kesän tuloon.
Talven jälkeen ympäristö on aina vähän alakuloisen näköinen ennen kuin ensimmäiset
ruohonkorret nostavat päätään ja vähitellen peittävät alleen levittämämme roskat.

Mankkaalla ei tänä keväänä järjestetty
yleisiä roskatalkoita. Tiedän kuitenkin, että
monet mankkaalaiset ovat siitä huolimatta
kiitettävästi kantaneet vastuunsa siisteydestä ja keränneet teiden ja katujen varsille
’pudonneita’ roskia.

uusi laki, joka velvoittaa sekä asunto-osakeyhtiöiden että omakotitalojen omistajat
huolehtimaan myös kadun varren kunnossa- ja puhtaanapidosta katualueen keskilinjaan saakka. Tämä tarkoittaa mm. sitä,
että meille asukkaille kuuluu myös hoitaa
kaupungin omistamaa, alle kolmemetristä
viherkaistaletta, joka jää mahdollisen aidan
ja kadun reunakiven väliin. Pääosin piha-alueet ovat hyvin hoidettuja, mutta valitettavin
monin paikoin nämä viherkaistaleet ovat
täysin hoitamattomia ja pilaavat muuten
kauniin yleisilmeen. Vähimmillään hoito on
roskien keräämistä ja heinän tai nurmikon
leikkaamista. On paljon mukavampaa liikkua
hoidetussa ympäristössä. Sitä paitsi siisti
ympäristö ei houkuttele roskaamiseen samassa määrin kuin hoitamattomat alueet.

Tässä yhteydessä haluankin tuoda esille
asian, jota moni ei varmasti ole tullut ajatelleeksi. Marraskuussa 2005 tuli voimaan

Toivotan kaikille lukijoille oikein nautinnollista ja rentouttavaa kesää ja kesälomaa.
Brita Toivonen

Pääsiäishauskaa lapsille
P

almusunnuntaina 16.3.2008 sää oli pilvinen ja leuto. Allekirjoittanut oli auringon
puutteesta lähes mielissään sillä se enteili,
että munat riittäisivät. Viime vuonna munanetsinnässä kisaili 370 lasta. Tänä vuonna
odotimme 430 ahkeraa pikkunoitaa, mikä käytännössä merkitsi 50 kiloa pääsiäismunia.
Puoli kymmeneltä alkoi makasiinilla kova tohina. Mankkaan koulun 8D-luokan vanhempia
ja oppilaita saapui tehokkaalla iskuryhmällä
valmistelemaan puffettia 500-1000 hengelle.
Mankkaa-seuran johtokunta osallistui jälleen
talkoisiin sankoin joukoin, muutkin kuin vetovuorossa olevat kulttuuriryhmäläiset.
Ela Ekblad jakoi yläkerrassa munia koreihin,
joita innokkaat 8D:n noidat kiidättivät ulos
piilotettavaksi. Tapahtuman juonsi edellisil-

HINAUSPALVELU
Timo Immonen Oy
Timo Immonen
Keltontie 1 A
02180 Espoo
050 593 1651

tä vuosilta tuttu Hannu Santasalo, joka jakoi etsijät sujuvasti 20 pikkunoidan ryhmiin
ja lähetti ryhmät etsimään heinäsuopiin
piilotettuja munia. Sami Kuitunen ja Matti
Passinen kätkivät suklaamunat taitavasti
heinien alle. Tehtävä ei suinkaan ollut helppo, kun parikymmentä pikkunoitaa kilpaili
aarteista. Vain alle 1-vuotiaat saivat etsiä
vanhemman avustamana.

munanetsijöinä. Nyt olivat kaikki keinot sallittuja toisin kuin pienten noitien kanssa, ja
yksi jos toinenkin oppilas löysi itsensä heinäsuovasta nujakan jälkeen.
Pääsiäiskuvia kotisivuiltamme
www.mankkaa-seura.fi
Mankkaa-seuran kulttuurijaoston vetäjä
Heli Immonen

Allekirjoittanut, päänoita piti huolen ekstramunakorinsa avulla, että jokainen sai ainakin yhden Kinder -munan ja rohkaisevan
annoksen korinsa pohjalle. Neljän tunnin
intensiivisen kisailun jälkeen päänoita totesi tyytyväisenä, että 295 onnellisen etsijän jäljiltä munia olikin vielä parisen kiloa
jäljellä. Voi sitä riemua, kun 8D:n oppilaat
pääsivät vauhtiin osoittamaan taitojaan
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P R I M A K I I N T E I S T Ö T OY L K V [ A ]
Mankkaan johtava kiinteistönvälittäjä!
Teemme yksittäisenä toimistona
eniten asuntokauppoja Mankkaalla.
Luota alueesi vankkaan asiantuntijaan.
Meillä asuntosi on yksi tärkeimmistä,
eikä vain yksi monista.

KAHVILA-KONDITORIA OY
Meiltä heti aamulla
täytetyt sämpylät mukaan
Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115
Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

Mankkaantie 2-4

www.primalkv.com

02180 Espoo

Kauneushoitola
Mia Frondelius

Parturi-kampaamo
Hiushohde

p. 040-589 6608

p. 09-455 2012

P. 09-452 0700

SKY-CIDESCO-kosmetologi
Mia Frondelius

kesäkuun ajan pakettitarjous:
kasvo- käsi ja
jalkahoito yht.

Hiustenleikkaus
koko perheelle

100 €

Kehoterapia
Mary Henriksson
p. 040-725 7197

•Klassinen hieronta
•Sidekudoshieronta
•Niska- ja päähieronta
•LASERHOITO

UUTTA, nyt
AKUPUNKTIOAKUPUNKTIOHOITOA
Katrin Mattheiszen
Mattheiszen

Juhliinne

p. 050-300 8241

Älä kärsi kivusta kun apu on lähellä

myös lauantaina

Olen lomalla 20.6–21.7.2008

Mankkaantie 32

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

02180 Espoo

www.parfaitk.com

(Noretron kiinteistö)

MANKKAAN RAUTA
TERVETULOA
mankkaalaisten omaan
rauta- ja siivoustarvikekauppaan

Palvelemme
maanantaista
perjantaihin klo 8–21,
lauantaisin klo 8–18,
kesäsunnuntaisin 12–21

Parturi-Kampaamo/
Kauneushoitola

OLEMME AVANNEET
UUDEN MYYMÄLÄN
MANKKAANPORTISSA

Sky-,Cidesco-kosmetologi
Mia Kurvinen

Puh. 044-2935166
Teitä palvelevat parturi-kampaajat
Tarja Hentunen,
Sari Väisänen,
Eila Nevanpää Puh. 09-4129421

* Kasvohoidot, jalkahoidot
* intialainen päänhieronta
* Nyt myös sertifioitua
luonnonkosmetiikkaa:
Primavera-ihonhoitotuotteet sekä
Couleur Caramel meikkituotteet

Mika Peltola
Fyysinen tunne-ja
energiakehon hoito

Puh. 044-3336719
Sydämellisesti tervetuloa!
Mankkaantie 2–4 B, 2. krs
02180 Espoo
(Mankkaan ostoskeskus)
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Mankkaan Eräsusista vuoden 2008 partiojohtaja
Mankkaalla syntynyt Antti Vuorela
(19) on valittu toukokuussa Pääkaupunkiseudun vuoden 2008 toimivaksi
partiojohtajaksi. Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset myöntää vuosittain toimiva partiojohtaja -kunnian ja stipendin
yhdelle aktiiviselle ja partioaatetta
toteuttavalle partiojohtajalle. Toimivaksi partiojohtajaksi voidaan valita
henkilö, joka toimii sekä lippukunnassa että aluejärjestö-, piiri- tai kansallisella järjestötasolla, on aktiivinen ja
aikaansaava, esimerkki muille ja hyvä
johtaja.

A

ntti on ollut mukana lähes lippukunnan
perustamisesta alkaen 1994. Ensin sudenpentuna, sitten vartiolaisena ja heti jo
toisella kymmenellä vartionjohtajana. Niiden kahden vuoden aikana, kun Antti toimi
lippukunnan johtajana, Mankkaan Eräsusien jäsenmäärä tuplaantui (nykyisin noin 90).
Nyt Antilla on ensimmäinen opiskeluvuosi
TKK:lla takana ja edessä varusmiespalvelus Santahaminassa. Uudeksi lippukunnan
johtajaksi valittiin Suvi Attila, hänkin pitkän
linjan Eräsusilainen. Lippukunnassa on tällä
hetkellä hienoinen tyttöenemmistö, joskin
sudenpentujen osalta jakauma on kutakuinkin tasan.
Viikottaisten kokousten lisäksi Eräsusien
toimintaan kuuluu olennaisena osana
luonnossa liikkuminen ja opittujen taitojen
harjoittelu käytännössä. Parin päivän lippukuntaretkiä tehdään keväisin ja syksyisin,
yleensä ylvääseen Nuuksioon. Vuosittain
osallistutaan useamman lippukunnan yhtei-

Kotiseutu- ja
ympäristöstipendit 2008
Mankkaan koulu:
9 D Maarit Alkula, 9 E Mika Vuorenlehto
Mankkaanpuron koulu:
6a Anna Mali
(ansioitunut koripallon pelaaja)
6b Katarina Baston
(ansioitunut squashin pelaaja)
Taavinkylän koulu:
6a: Ella Marttila, 6b: Niklas Nuutinen

Mankkaan Eräsusien kolo on Mankkaan makasiini, jossa partiolaiset kokoontuvat tiistai- ja
keskiviikkoiltaisin kertoo Antti Vuorela. Sinne on lasten helppo tulla kävellen tai pyörällä.
seen leiriin, tänä kesänä se pidetään Jämijärvellä. Sinne lähtee noin 30 mankkaalaista
innokasta partiolaista. Kesäkuussa tehdään
lippukunnan elämyksellinen kanoottivaellus. Kanootit saadaan mukaan Espoon kaupungin leirivälinelainaamosta. Reilun viikon
pituisia Lapin kesävaelluksia on tehty Urho
Kekkosen kansallispuistoon vuosina 2004 ja
2006, onneksi loppukesällä, jolloin sääsket
eivät ole pahemmin kiusanneet reippaita
vaeltajiamme.
Partion voi aloittaa 7 vuotiaana, mutta Antti
kertoo, että vastoin yleistä käsitystä myös

vanhempana voi aivan hyvin liittyä partioon.
Usein kaikkia pieniä halukkaita ei voida ottaa mukaan toimintaan, mikäli johtajia ei
ole tarpeeksi. Tutustukaa lippukunnan nettisivuihin (Antin tekemät) jos partio kiinnostaa perheenne lapsia ja nuoria. Ottakaapa
myös joskus partiolaisena toimineet mankkaalaiset yhteyttä ja tulkaa uudestaan mukaan partiotoimintaan!
Mankkaan Eräsudet ry
Puh. 0466847595
www.erasudet.fi
Riitta Santasalo

Olethan muistanut jäsenmaksusi
vuodelle 2008!
Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu on 10 €. Maksun voi suorittaa yhdistyksen tilille
SAMPO 800019-70654787. Jäsenmaksun voi maksaa MYÖS KÄTEISELLÄ Prima Kiinteistöt Oy LKV:n toimistossa Mankkaantie 2-4 (Mankkaan liiketalo), ja näin välttää
pankkikulut. Voit maksaa helposti myös kotisivuiltamme!
Muista merkitä nimesi ja osoitetietosi viestikenttään, jotta voit vastaanottaa ainoastaan
jäsenille tarkoitettuja tiedonantojamme.

