
PUHEENJOHTAJALTA

Tiistai 30.3.2021 klo 19:00

L
uoman perhe muutti tammikuussa Mank-
kaalle Laajalahdesta, jonne he olivat aset-
tuneet reilut pari vuotta sitten asuttuaan 

ensin yli kymmenen vuotta Vihdissä. Vihdistä 
Espooseen houkutteli ennen kaikkea lyhyempi 
työmatka; sekä Tarja että Jaakko ovat työsken-
nelleet jo 1990-luvulta lähtien Tapiolassa, Es-
poon kulttuurikeskuksessa. Tarja toimii Espoon 
musiikkiopistossa musiikkileikkikoulun opetta-

jana, ja Jaakko Tapiola Sinfoniettassa (Espoon 
kaupunginorkesteri) fagotistina sekä fagotinsoi-
ton opettajana mm. Espoon musiikkiopistossa. 
Kun vielä molemmat lapsetkin opiskelevat Es-
poon musiikkiopistossa ja käyvät koulua Tapi-
olan koulussa, on Mankkaa melkoisen täydel-
linen sijainti kodille. Lisäksi perheen tyttärellä 
on lyhyt matka FC Hongan jalkapallotreeneihin 
mm. Tapiolan Urheilupuistoon.

Tuulahrus turkulaisuut Mankkaal

Suurin syy muuttaa Laajalahdesta Mank-
kaalle oli kuitenkin tarve päästä jälleen oma-
kotitaloon asumaan. Kun koko perhe mu-
sisoi, ei ole aivan tavatonta että jonkun on 
harjoiteltava soittoa vielä myöhään illalla, ja 
omakotitalossa siitä ei koidu häiriötä naa-
pureille. Nykyisen kodin autotallissa on run-
saasti tilaa muusikkoisän työhuoneelle, mikä 
mahdollistaa vuokralla olevasta työhuonees-
ta luopumisen.

Koronakin antoi lisäpotkua isomman kodin 
etsimiselle, kun parhaimmillaan koko perhe 
on opiskellut ja työskennellyt kotoa käsin. 
Muskaritunnit on välillä voitu pitää lähiope-
tuksena, välillä taas videoituina, ja kaikki pa-
laverit ja kokoukset tietysti etänä kuten muil-
lakin aloilla. Konsertit peruttiin aluksi viime 
keväänä täysin, syksyllä päästiin soittamaan 
pienelle yleisölle, ja sittemmin on siirrytty 
taas konserttien striimaamiseen. Soittotun-
nitkin on pidetty välillä etänä, välillä lähiope-
tuksena.

Uudeksi kodiksi valikoitui mankkaalainen 
rintamamiestalo, jota on laajennettu 1990-lu-
vun alussa ja josta on vuosien varrella pidetty 
oikein hyvää huolta. Varsinaiselle remontille 
ei ollut tarvetta, vain keittiö uudistettiin. Ko-
ronan vuoksi keittiötarvikkeiden kanssa on 
ollut toimitusvaikeuksia, joten aivan valmiissa 
keittiössä ei Luoman perhe ole vielä päässyt 
kokkaamaan.

Riikka Pfitzner-Saarnia

Kokouskutsu

Käsiteltävät asiat:

• Johtokunnan toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelle 2020

• Vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille

Kokouksen jälkeen voidaan keskustella 
Mankkaan kehittämisestä ja muista ajan-

kohtaisista asioista.

Koronatilanteesta johtuen kokous 
pidetään Microsoft Teams -ohjelmistoa 

käyttämällä etäkokouksena.
Ilmoittautumiset viimeistään 29.3.2021 

sähköpostitse:

cissi.lindberg@primalkv.com

Ilmoittautuneille lähtetään Teams-kutsu 
sähköpostitse ennen kokouksen alkua.

Lataa Microsoft Teams -ohjelmisto:

microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/download-app

Uusia Mankkaalaisia

O
len syntyjäni turkulainen, nykyinen 
mankkaalainen. Olemme avopuoli-
soni ja suloisen pienen villakoiramme 

kanssa viihtyneet hyvin Mankkaalla. Ulkoilem-
me paljon ja intohimonamme näin talviaikaan 
on hiihtäminen. Kannustankin kaikkia mank-
kaalaisia nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta ja 
tutustumaan lajiin, jos se ei ole vielä tuttu.

 Minulle on tärkeää, että Mankkaa on viihtyi-
sä ja turvallinen asuinalue. 

Yrittäjät, taloyhtiöt, perheet - me kaikki 
yhdessä kehitämme Mankkaata ja haluam-
me sen olevan jatkossakin haluttu asuinalue. 
Rohkaisen kaikkia myös avoimeen keskuste-
luun Facebook-ryhmässämme. Voimme olla 
yhdessä aina yhden askeleen edellä muita.

 Yrittäjiä Mankkaalla on paljon ja tarkoitus on 
tuoda heitäkin esille lehdessämme. Tässä leh-
dessä esittelemme myös uuden mankkaalaisen 
Luoman perheen ja tarkoitus on tuoda joka nu-
merossa joku mankkaalainen perhe esille.

Lehtemme onkin uudistunut ja seuraavaan 
numeroon, joka ilmestyy toukokuun lopulla, 
voi lähettää vinkkejä ja ideoita päätoimittajal-
lemme Riikalle.

 Asukasryhmässä olemme ideoineet ulko-
tapahtumaa loppukesälle Mankkaan Makasii-
nien ulkoilualueille. Tästä lisää lähempänä.

 Lopetan puheenvuoroni turkulaisittain ki-
teytettynä sanontaan: Simmottis, tämmöttis, 
tommottis.

Cissi Lindberg

Mankkaa-seuran puheenjohtaja
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MANKKAALLA YRITETÄÄN

M
ankkaan ostoskeskuksessa parturi-kampaamo Jaspiksessa 
ekokampaajana työskentelevän Katariinan vinkeillä saat pi-
dettyä hiuksistasi hyvää huolta talvipakkasillakin.

Pidennä pesuväliä jos mahdollista ja valitse pesuihin sulfaatiton 
ja kosteuttava shampoo.

Kuori hiuspohjaa aika ajoin.

Kosteuta hiusta ja hiuspohjaa hyvin. Tähän sopivat hyvin erilai-
set hiusmaskit, hiusöljyt, hiusseerumit ja hiustenhoitosuihkeet. 
Hiusten hyvä kosteutus vähentää niiden sähköisyyttä!

Suojaa hiukset päähineellä sekä pakkasessa että saunan kuu-
muudessa ja kuivaa hiukset hyvin ennen ulkoilua talvisäillä.

Talvi on erityisen hyvää aikaa tulla myös kampaamoon hoidatta-
maan hiukset ammattilaisella. Hoitokäsittelyn voi varata esimerkiksi 
hiustenleikkauksen yhteyteen ja se toteutetaan hiusten ja hiuspoh-
jan tarpeiden mukaan.

Jaspis käyttää kaikissa kampaamopalveluissa kotimaisia tuottei-
ta, Ekopharman luonnonkosmetiikkaa sekä Simin hajusteettomia 
tuotteita. Ekokampaamopalveluissa valittavanasi on monipuolisesti 
erilaisia hoitoja yrttihoidoista tasapainottavaan saveen ja turpeeseen 
sekä hiusta rakentavaan merilevähoitoon.

Haastattelija: Riikka Pfitzner-Saarnia  |  Kuvaaja: Pekka Niemi
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Kävimme kysymässä parturi-kampaamo 
Jaspiksen ekokampaajalta vinkkejä talvi-
hiusten hoitoon

M
ankkaalainen Stig Lindgren löysi 
kaksi pronssista kaularengasta rai-
vatessaan pihaansa Uudenkylän-

mäessä syksyllä 1966. Seuraavina vuosina 
piha-alueella tehtiin arkeologisia kaivauksia. 
Tutkimukset osoittivat, että paikalla oli noin 
2000 vuotta vanha kivistä ladottu hautaröyk-
kiö. Sieltä löytyi lisäksi kaksi rannerengasta, 
pienempi pronssinen rengas sekä runsaasti 

saviastioiden palasia ja muita asuinpaikkalöy-
töjä. Pieneen tarhakalmistoon oli todennä-
köisesti haudattu useampia vainajia. Kalmisto 
oli rakennettu paikalle, missä oli jo aikaisem-
min ollut varhaissuomalaista asutusta.

Nämä ns Dåvitsin eli Taavinkylän löydöt 
ajoitetaan muiden vastaavien löytöjen pe-
rusteella esiroomalaiseen rautakauteen (500 
eaa-0). Ne liittyvät paikalla asuneeseen, met-

Mankkaan varhaisimmat asukkaat

Talvihiusten hoitoa

Olisiko sinulla aikaa lapselle?
Suomessa 10 000 lasta etsii kotia,  
ja vielä useampi tukiperhettä.  
Voisiko elämässäsi olla tilaa tukea tavallista 
arkea ja vanhemmuutta tarvitsevaa lasta?

Lämpimästi tervetuloa valtakunnalliseen tukiperhe- 
infoon 18.3., 30.3., 7.4. klo 18:30 (webinaari)  
ja 20.4. Espoon ja Vantaan tukiperhe- 
valmennukseen klo 17.30–19.30.

Lisätietoja:  
Katri Finne p. 044 762 7120 
Sanna Strömdahl p. 044 761 4186 
sähköpostit: etunimi.sukunimi@sos-lapsikyla.fi
 
www.sos-lapsikyla.fi/tukiperheeksi

sästystä ja kalastusta sekä pienimuotoista 
maanviljelyä ja karjanhoitoa harjoittaneeseen 
väestöön. Saviastialöydöt ovat koristelujen-
sa johdosta ns Morby –keramiikkaa, jota on 
tavattu pitkin rannikkoa Uudeltamaalta Etelä-
Pohjanmaalle. Esineistön perusteella on voi-
tu myös päätellä, että asukkailla oli yhteyksiä 
Ruotsin puolelle ja Baltiaan 

2000 vuotta sitten merenpinta oli noin 7,5 
metriä korkeammalla kuin tänään. Nykyiset 
Mankkaan ja Suurpellon peltoaukeamat olivat 
matalia merenlahtia. Ne olivat oivallisia apaja-
paikkoja. Taavinkylän esihistoriallinen asutus 
oli suojaisessa paikassa nykyisen Uudenkylän-
mäen etelärinteessä . Edessä avautuva kapea 
salmi johti nykyisen Juhanilan laakson paikalla 
olleeseen merenlahteen. Taustalla kohosi pal-
jas Lukukallio – silloinen saari. 

Ikivanha asuinpaikka ja kalmisto sijaitsevat 
Uudenkylänmäki 16 tontilla. Espoon kaupun-
ki on pystyttänyt opastustaulun tontin ajotien 
reunaan.

   Markku Melkko

MANKKAAN HISTORIAA



KESÄLEIRIT

TUTUSTU RYHMIIN JA ILMOITTAUDU!
@espoontelinetaiturit

#esttvoimistelu

espoontelinetaiturit.fi

• Parkour • Trikkaus • Käsiseisonta
• Freegym • Voimistelua oheislajina joukkueille
• Poikien telinevoimistelu  • Trampoliini • Akrobatia • TeamGym
• Perhevoimistelu • Voimistelukoulu • Tyttöjen telinevoimistelu
• Aikuisten telinevoimistelu • Voimistelua oheislajina joukkueille

KAVEREITA JA TEMPPUJA OSAAVASSA OHJAUKSESSA
–TYTÖILLE JA POJILLE!

Tapiola / Tuulimäki

Mankkaa (Sinikalliontie 1)

Kilo (Vitikka 4)

Suomenoja (Niittyrinne 4)

Voimistelun erikoissali; volttirata, 
parkouralue, volttimonttu ja paljon muuta

Voimisteluleiri ja parkourleiri

Trampoliinivoimistelun ja TeamGymin erikoissali
Tramppa- ja TeamGym painotteinen voimisteluleiri

Telinevoimistelun erikoissali
Monttu, tramppa, trampparata ja paljon muuta

Voimisteluleiri

Akrobatiavoimistelun ja parkourin erikoissali
Telinevoimistelutelineet

Voimisteluleiri ja parkourleiri

YOGA
NORDIC

MANKKAALLA YRITETÄÄN

Toimittajamme kävi kyselemässä kuulumisia mankkaalaisessa 
ravintolassa. Saimme myös maistaa härkispastaa ja sitä myöten 
ravintola halusi jakaa herkullisen reseptin kaikille mankkaalaisille 
kotona tehtäväksi.

Jaana Leinsonin ja Suvi Tourun luotsaama Happy Friends - 
Bistro and Catering -ravintola tarjoaa monipuolisia palveluja: 
lounasta on tarjolla arkisin 10,50 eur hintaan myös take awayna 
(10 eur), catering, oman konditorian tuotteita juhliin hääkakuista 
leivoksiin sekä erikoisbrunssit. Syötävän hyvää!

Ainekset                   (4 annosta)
300 g pastaa
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
5 aurinkokuivattua tomaattia
1 paprika
1 rkl öljyä
1 pkt Härkistä ( 250g )
2 dl kuohu- tai kaurakermaa
2 dl parmesania raastettuna
½ tl suolaa
¼ tl mustapippuria rouhittuna

Tarjoiluun
1 dl tuoretta oreganoa tai basilikaa
 parmesania lastuina tai raastettuna

Keitä pasta suolalla maustetussa vedessä aldenteksi.
Pastan kiehuessa kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulin 
kynnet ja paprika.
Kuullota sipulit ja paprika öljyssä. Lisää joukkoon aurinkokui-
vatut tomaatit, kerma ja juustoraaste. Anna kiehua n. 15 min, 
jonka jälkeen soseuta sauvasekoittajalla. Lopuksi lisää härkis 
ja kuumenna. Mausta suolalla ja mustapippurilla.
Valuta pasta lävikössä ja kaada takaisin kattilaan. Sekoita 
joukkoon kastike.
Viimeistele annos tuoreella oreganolla tai basilkalla ja par-
mesanilla. Halutessasi voit vielä lisätä annokseen marinoitua 
paprikaa ja kesäkurpitsaa päälle koristeeksi.
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Toimittaja:Riikka Pfitzner-Saarnia
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Härkis-primaverapasta

T
ule mukaan vaikuttamaan Mankkaan tulevaisuuteen, ym-
päristöön ja viihtyvyyteen! Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi 
maksamalla jäsenmaksun tilillemme. Jäsenyys ei velvoita 

muuhun kuin jäsenmaksun maksamiseen. Mitä enemmän jäseniä 
seuralla on, sen suurempi on sen vaikutusvalta.

Jäsenmaksut: Henkilöjäsenet 10 euroa/ talous/vuosi
Toimintamme tukemiseksi voit myös maksaa vapaaehtoisen 
tukimaksun jäsenmaksun lisäksi oman harkintasi mukaan.
Pankkiyhteys:  NORDEA FI16 1215 3000 1317 58

Huom! Merkitse tilisiirron tiedonantoja-kohtaan nimesi ja osoit-
teesi jäsenrekisteriä varten. Jäsenmaksulasku tulee tämän jälkeen 
seuraavana vuonna postitse.

Minkälaisesta toiminnasta olisit erityisen kiinnostunut? Mikä 
saisi sinut tulemaan seuran aktiivijäseneksi? Ota rohkeasti 
yhteyttä seuran johtokuntaan ja kerro toiveistasi meille!

Liity jäseneksi

www.mankkaa-seura.fi www.facebook.com/
mankkaalaiset

MANKKAA-SEURA



MANKKAA-SEURAKAAVA-ASIAA

Mankkaan Uutisia, 54. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry   •   www.mankkaa-seura.fi
ULKOASU: Topteam IT Oy   •   PAINO: Karprint 1/2021   •   PAINOS: 3 500 kpl   •  https://www.facebook.com/mankkaalaiset

K
ehä II:n itäpuolella vastapäätä Suurpeltoa sijaitsevan Nygran-
naksen alueen kaava oli 11.4.2018 kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan käsittelyssä, jossa se palautettiin uudelleen valmis-

teltavaksi. Kaava-alueen keskiosaa onkin nyt kehitetty lautakunnan 
evästykset huomioiden. Sen luonnosta on esitelty lautakunnalle 
viime lokakuussa. Lautakunta oli suhtautunut positiivisesti kaava-
luonnoksen kehittämiseen esitetyllä tavalla ja se tulee tämän hetken 
tietojen mukaan lautakunnan käsittelyyn 31.3.2021.

 Liikennesuunnittelusta on saatu tietää, että kaava-alueen liikenne 
ohjataan rakennettavaa Kehä II:n viereistä kokoojakatua pitkin Lu-
kusolmun kiertoliittymän kautta Lukusillalle ja edelleen Kehä II:lle ja 
Suurpellon alueelle. 

 On toivottavaa, että tämä kauan vireillä ollut Nygrannaksen kes-
kiosan kaava saataisiin nopeasti ja asukkaita tyydyttävällä tavalla 
hyväksyttyä toteutettavaksi. Alueen asukkaiden kannalta on tilanne 
ollut jo pitkään varsin vaikea, koska kaavaa odotettaessa ei käytän-
nössä ole ollut mahdollista esim. myydä, peruskorjata tai laajentaa 
kiinteistöjä. Kaavaluonnos tulee julkiseksi viikkoa ennen kokousta.

Juhani Vähäaho

Nygrannaksen kaavoitus etenee

Mankkaa-seura kiittää kaikkia osanottajia ja tulee jakamaan palkin-
not sopivassa tilaisuudessa koronatilanteen helpottuessa. Seura 
asettaa alkuperäiset kilpailukuvat nähtäville Mankkaa Seuran koti- ja 
facebook-sivuille.

Kilpailuun osallistui kaikkiaan 14 kuvaajaa, jotka lähettivät yhteensä 
27 valokuvaa. Kilpailuraati, johon kuuluivat puheenjohtajana Mauritz 
Hellström sekä jäseninä Raimo Keskinen ja Markku Melkko, päätti 
yksimielisesi palkita seuraavat osallistujat:

1. palkinto: ”Golfkenttä”
kuvaaja: Riitta Santasalo

2. palkinto: ”Mankkaanpuro”
kuvaaja: Iines Kinnunen

3. palkinto: ”Mankkaan ostari”
kuvaaja: Yankuan Zhang

Kunniamaininnan saivat:

Anne Bollmann (c)

Jukka Kinnunen (a)

Hannu Kyrölä (d)

Tuire Lindström (b)

Alexandra Prokki

Rafael Rouvari

Mankkaa kuvina
valokuvauskilpailun tulokset

”Golfkenttä”
Riitta Santasalo

”Mankkaanpuro”
Iines Kinnunen

”Mankkaan ostari”
Yankuan Zhang1 2 3

a b

c

d

Mankkaa-seuran uusi johtokunta
Seuralle valittiin uusi johtokunta vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi va-
littiin Cissi Lindberg ja varapuheenjohtajaksi Patrik Kuhlman. Johto-
kunnan esittelyn ja työryhmien jäsenet löydät seuran verkkosivuilta: 
mankkaa-seura.fi/yhdistyksen-toiminta/johtokunnan-esittely


