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Uusi nuori yrittäjä Mankkaan R-kioskilla

T
ämän lehden teemana on luonto ja 
nuoret. Lehdessä onkin aloittanut kir-
joittamaan uusi nuori kirjoittaja Vertti 

Stenfors, joka käy Mankkaa koulua. Vertille 
sydämen asia on luonto ja yhteiskunta. Ver-
tin kautta voivat jatkossa kaikki mankkaalaiset 
nuoret tuoda asioitaan esille ja hänen yhte-

K
ävimme tapaamassa huhtikuussa uute-
na R-yrittäjänä aloittanutta Veera Viitas-
ta Mankkaan R-kioskilla. Mikä houkutti 

ryhtymään R-kioski yrittäjäksi? Veera vastaa 
määrätietoisesti, että on ns. johtajatyyppi, 
joka haluaa itse määrittäa työtään ja kokeilla 
omia siipiään, vaikka onkin vasta 23 vuotias – 
nuori lupaava yrittäjänalku siis.

Toki Veeran perhetausta on myös yrittä-
jäpohjainen. Etenkin ihmisten kanssa toimi-
minen on lähellä sydäntä – mikä sopisikaan 
paremmin kuin Ärrä!

Veera kannustaa myös muita nuoria yrit-
tämään. Nuorille on monia hyviä polkua 
yrittäjyyteen: työtunteja ja ahkeruutta se tie-
tenkin vaatii mutta antaa myös paljon. Veera 
on aikanaan itse tälle polulle tultuaan käynyt 
ensin R-kioskin trainee-valmennuksen, joka 
mahdollisti yrittäjäksi ryhtymisen. Valmen-
nuksessa sai paljon tietoa kioskin toiminnan 
pyörittämisestä, taloudesta ja markkinoinnis-
ta ja sitä ennen Veera on saanut arvokasta 
työkokemusta muissa R-kioskeissa. Täällä 
Mankkaallakin Veera kävi entisen yrittäjän 

aikana tutustumassa juuri tämän kioskin toi-
mintaan ja ennen kaikkea ihaniin asiakkaisiin.

Kyselimme myös jaksamisesta – mitä työn 
vastapainona? Jotta jaksaisi pitkiä päiviä, edes-
auttaa hyvä fyysinen kunto sitä - Veera onkin 
pitkänmatkan juoksija - takana on jo neljä 
maaliinpääsyä puolimaratoneilla ja haaveena 

on juosta täysimaraton jonain päivänä!
Muuten mitä Veera töiltään ehtii, tapaa hän 

mieluusti kummilapsiaan – joten käypä tapaa-
massa ja kannustamassa tätä urheilullista ja 
lapsirakasta naista keskellä kyläämme. Sijainti-
han on täydellinen ja tuttu myös julkkareille. 
Palveluita on monia mm. Matkahuolto, Pos-
tin automaatti, HSL, liittymät.

Kysyimme mikä on se ”juttu” miksi tullaan är-
rälle? Yksi asia nousi yli muiden: kahvi on ”se kul-
tainen asia” - moni nappaa laadukkaan tuoreen 
kahvin ja pientä syötävää, tuoretta itse täytettyä 
leipää taikka pullaa mukaansa aamutuimaan klo 
7 kun kioski avataan. Lounaaksi käydään nap-
paamassa hodaria, kebabrulla taikka salaattia, 
kahvia taikka muuta juotavaa kylkeen.

Ruokaan panostetaan R-kioskilla paljon, 
valikoima on monipuolista ja ja kaikille löytyy 
jotain. Kesäksi on tulossa myös kausituotteita. 
Tällä hetkellä muita työntekijöitä on 2-3, joten 
asiat rullaavat jouhevasti ja palvelu on taattu. 

Toivotetaan Veera ja kumppanit sydämelli-
sesti tervetulleeksi Mankkaalle!

Riikka Pfitzner-Saarnia

ystiedot löytyvät lehdestä. Viime numerossa 
esittelimme uuden mankkaalaisen Luoman 
perheen. Tässä numerossa haastettelimme 
uuden nuoren yrittäjän Veera Viitasen, joka 
siirtyi luotsaamaan Mankkaan R-kioskia huh-
tikuun puolesta välin kaikkien pitämän yrittä-
jän Virpin jäädessä ansaitulle eläkkeelle.

Kesän lopulla Mankkaa seura järjestää 
uuden ulkotapahtuman Mankkaalla Espoo 
päivän kunniaksi. Luvassa on musiikkia, sa-
donkorjuujuhlaa, kaikenikäisille sopivaa tai-
depajaa, piknikkiä yms. Ajatuksena että saa-
taisiin mukaan myös mankkaalaisia yrityksiä 
ja yhteisöjä, joten jos sinulla on ideoita ja 
haluaisit osallistua tapahtumaan yrityksenä, 
yksityishenkilönä tai yhteisön kautta niin otat-
han yhteyttä asukas- ja kulttuurityöryhmän 
puheenjohtajaan Ann-Christine Stenbackaan 
acstenbacka@gmail.com. Tehdään yhdessä 
siitä mukava päivä!

Suosittelen myös tutustumaan upeaan 
luontopolkuun Mankkaan lukukalliossa, kart-
ta löytyy tämän lehden sivuilta. Siellä voit 
nauttia Suomen kauniista luonnosta.

Lehdessä julkistamme myös tämän kevään 
Mankkaa seuran stipendien saajat, onnittelut 
kaikille stipendin saajille ja kaikille koululaisille 
lukukauden päättymisestä ja oikein antoisaa 
kesälomaa kaikille mankkaalaisille!

Cissi Lindberg

Mankkaa-seuran puheenjohtaja

Mankkaa-seura onnittelee!
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MANKKAALLA YRITETÄÄN

M
ankansin kylään kuului neljä taloa vuonna 1540. Kaksi niistä 
oli Bölen taloja, jotka sijaitsivat nykyisen Koivu-Mankkaantien 
alussa ns, Orionin mäellä. Muut kaksi olivat Lukupuron alu-

eella.
1600-luvun lopulla Bölen talot liitettiin veroaputiloina Mankansin 

kahdelle ratsutilalle. Niiden nimiksi vakiintuivat 1700-luvulla Stoor 
Manck, Westergård sekä Lill Manck, Östergård. Westergårdin omista-
jina olivat aikoinaan mm Klobbskogin Vitikan isäntä Hendrich Witicka, 
rykmentinvälskärin leski Anna Christina Forsström ja linnanrakentaja 
(slottsbyggmästare) Anders Tidholm. 

Isojako toimitettiin Mankkaalla vuosina 1776 -77. Maatilojen hajal-
laan olevat tilukset yhdistettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Wes-
tergårdin maaomistus ulottui käytännössä Mankkaanpurosta etelään 
aina nykyiselle Merituulentielle saakka. Östergårdin alueet sijaitsivat 
vastaavasti puron pohjoispuolella.

Jakotoimitusten seurauksena ratsutilojen talot siirtyivät pois Lu-
kupurosta. Östergårdista muodostui 1800-luvulla Vanha-Mankkaa ja 
Westergårdista Ylä-Mankkaa. Sen rakennukset nousivat vanhan Bölen 

kylän kukkulalle. Molemmat maatilat olivat 1900-luvun alussa agrono-
mi Nikolai Kawaleffin omistuksessa.

Ylä-Mankkaan tila oli 1900-luvun alkupuoliskolla usean eri omis-
tajan hallussa. Mankkaan ensimmäinen suomenkielinen kansakoulu 
toimi kartanon tiloissa 1930-luvulla. Sotien aikana eräät liikemiehet 
mm Antti Wihuri hankkivat rappiolla olleen tilan omistukseensa. Soti-
en jälkeen maatila oli suunniteltu pakkolunastettavaksi siirtoväen asut-
tamista varten. Suomen suurin lääkeyhtiö Orion osti Ylä-Mankkaan 
vajaan 100 hehtaarin suuruisen tilan vuonna 1945. Siellä ryhdyttiin 
tuottamaan mm valtakunnan lääkehuollolle tärkeitä rohdoskasveja. 
Samoin aloitettiin karjan- ja kanojen sekä lääketehtaan käyttämien 
koe-eläinten kasvattaminen. 

Lääketeollisuus alkoi Ylä-Mankkaalla vuonna 1962, jolloin uusi 
tuotantolaitos valmistui. Pian tämän jälkeen lääkeyhtiön maatalous-
toiminta siirrettiin Vihdin Tuohilammelle. Tänään ikivanhaa Bölen ky-
läaluetta hallitsevat Orion Oy:n pääkonttori sekä yhtymän tuotanto-, 
tutkimus- ja muut toimitilat.

   Markku Melkko

Böle, Mankans Westergård, Orion
MANKKAAN HISTORIAA

Orion Oyj:n tehdasalue etelästä päin. Taustalla häämöttää Seilimäen alue. Ylä-Mankkaan kartanon päärakennus vuonna 1945. Kuva: Espoon kaupunginmuseo.

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

Mankkaantie 2-4, Espoo 

Muista myös lahjakortit ja 
yksityisvastaanotot!
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MANKKAA-SEURA

Espoon päivänä 28.8.2021 vietetään lähitapahtuma Mankkaalla

M
ankkaan seura on ideoinut omaa tapahtumaa Espoon päi-
väksi Mankaan makasiinin ja väentuvan ympäristöön. Ympä-
ristö inspiroi asukas- ja kulttuurityöryhmää järjestämään van-

hanajan sadonkorjuu juhlat.
Markkinatunnelmaa tapahtumaan toisi erilaiset myyntipöydät lä-

hiyrityksille ja mahdollisesti joku pienten tavaroiden vaihto- ja kierrä-
tyspöytä. Sadonkorjuun juhliin kuuluu luonnollisesti ruokailu ulkona.

Ajatuksena olisi, että kaikilla on omat piknik-korit mukana, omilla 
evillä täytettynä tai sitten voisi ostaa markkinoilta pientä purtavaa. Sit-
ten vain lähiympäristöön etsimään istumapaikkaa nurmelta.

Mikä sopii paremmin, kun pelimannimusiikki luomaan tunnelmaa 
sadonkorjuu juhlaan. Espoon Pelimannit - Esbo spelmanslag on lu-
pautunut saapua soittamaan näihin juhliin. Kaiken ikäisille sopivaa 
taide-/käsityöpajaa tarjoavat Espoon kaupungin osalta Esbo Arbis ja 
ruotsinkieliset kulttuuripalvelut.

Tapahtuma on edelleen idea asteella ja ajatuksena on, että pyritään 
osallistuttamaan Mankkaan yrityksiä ja yhteisöjä mukaan Espoon päi-
vän suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tietenkin tapahtuman järjestelyissä huomioidaan yleisötilaisuuksi-
en ohjeistuksia ja terveysturvallisuus määräyksiä koronan takia. Mutta 
toivotaan että voitaisiin viettää yhdessä Espoon päivää Mankkaalla!

Seuraa tapahtumaan liittyvää ilmoittelua Mankkaa-seuran somessa!

Kesätekemistä nuorille
Mankkaan nuoret! Nyt on aika suunnata ansaitun kesäloman 
viettoon ja kenties olet suunnitellut vain rentoutuvasi mökillä-
si tai omalla kotipihallasi, mutta on myös paljon muuta, jota 
voit tehdä - ihan Mankkaalla!

Mankkaan luonto
Mankkaan luonto on kaunis sekä siellä voisi olla mukavaa 
rentoutua helteessä tai kenties nauttia kävellen metsämaise-
masta ja lämmöstä. Voit myös lähteä esimerkiksi juoksemaan 
pitkin golfkenttää kiertävää pururataa, jos siltä tuntuu.

Kaverit messissä!
Mahdollisen pitkän etäkoulujakson jälkeen on hyvä, että näet 
ystäviäsi turvallisesti. Voit mennä ystäviesi kanssa esimerkiksi 
patikoimaan pitkin metsiä tai vaikka vain oleskelemaan jossa-
kin lämpimällä paikalla!

Kotiläksyt?
Hetkinen... kotiläksyjä kesällä? Älä hullu-
ja puhu. Unohda hetkeksi koulu ja nauti 
kesästä täysin rinnoin ja lähde vaikkapa 
mökille tai ulos!

M
ankkaan Uutisten uutena päätoi-
mittajana on vuoden alusta saakka 
toiminut Riikka Pfitzner-Saarnia. 

Perinteikäs julkaisu jatkaa Riikan johdolla 
Mankkaa-seuran tiedotusta, ajassa eläen ja 
mankkaalaista elämää seuraten.

Mankkaan Uutisten toimitus ottaa mielel-
lään vastaan juttuvinkkejä ja ideoita lehden 
sisällöstä ja meiltä saat myös lisätietoa mai-
nostamisesta. Voit lähettää yhteydenottosi 
osoitteella: riikka.saarnia@primalkv.fi

Mankkaan Uutisten
uusi päätoimittaja

Sadonkorjuujuhla Mankkaalla

MANKKAALLA TAPAHTUU

Nuorten kynä-palstaa toimittaa

Vertti Stenfors

vertti.stenros@gmail.com

Äänestä ja vaikuta
Nyt on hyvä aika vaikuttaa oman asuinympäristön asioihin ja käydä äänes-

tämässä tulevissa kunnallisvaaleissa, hyviä oman kylän ehdokkaita löytyy 

kaikista puolueista. Vaikuttaa voit myös kuulumalla Mankkaa-seuraan, joka 

seuraa aktiivisesti kotiseutumme asioita ja päätöksentekoa. Jäseneksi voit 

liittyä verkkosivuillamme ”Liity jäseneksi” -linkistä.

Teksti: Ann-Christine Stenbacka
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Lukukalliolle hyvän mielen luontopolku

M
ankkaan asukkaiden edustajina 
Mankkaa -seura ja Juhanilan kylän 
asukasyhdistys esittävät, että kau-

punki tukee Lukukallion metsäalueen säilyt-
tämistä luontopolulle sopivaksi suunnitellun 
taajan rakentamisen sijaan.

 
Perustelut 
Kaupungin metsillä on suuri ekologinen arvo 
ja tärkeä merkitys asukkaille virkistyskohtei-
na ja terveyden ylläpitäjinä. Lisäksi retkeily, 
marjastus, sienestys ja sekä psyykkisen että 
fyysisen terveyden vaaliminen kaupunkimme 
metsissä on korostunut kuluneiden vuosien 
kuluessa. Lähimetsien merkitys hyvinvoinnin 
paikkoina on kasvanut entisestään korona-
kriisin aikana; yhä useammat kokevat tarvetta 
rauhoittumiseen ja virkistymiseen mahdolli-
simman luonnontilaisessa, oman asuinalu-
een lähimetsässä. 

Tulevien pandemioiden ja kriisien varalta 
tulee kansalaisille olla tarjolla rauhallinen lä-
hiluonto ympäristöksi palautumiselle päivit-
täisen stressin tunteista 

Luonnon monimuotoisuudella on todettu 

olevan merkitystä myös ihmisten terveydelle 
ja hyvinvoinnille. Aidon puustoisen metsän 
läheisyydessä asuvilla ihmisillä on verrokki-
ryhmiin nähden muun muassa keskimäärin 
vähemmän stressiä, korkeaa verenpainetta ja 
allergioita. 

Viimeisin, syksyllä 2020 toteutettu Mun 
Espoo -kysely osoitti selvästi, että espoolai-
set ”toivovat tulevaisuuden Espoon olevan 
moderni kaupunki, jossa luonto on lähellä ja 
jossa eletään ekologisesti” sekä ”viheralueita 
ja metsiä ei tule muokata liian ”geometrisesti” 
vaan ympäristön luonnonmukainen näkymä 
on tärkeää” ja myös ”Mun Espoo on Luontoa, 
vehreyttä ja kasvillisuutta asumisen lomassa 
ja kaupungin kainalossa”. 

Kyselyssä ilmeni, että nykyrakentaminen 
koettiin liialliseksi sekä hallitsemattomaksi ja 
näin ollen Espoolla on, suojelemalla Luku-
kallion metsä, erinomainen tilaisuus näyttää 
toimillaan, kuinka se kuuntelee asukkaitaan 
ja käytännössä toteuttaa lähiluontoa kunni-
oittavaa strategiaansa. 

Lukukallion metsäalueen säilyttäminen 
sekä muuttaminen esim. terveysmetsäksi 

istuu hyvin Espoon suunnitelmiin, jossa ko-
rostuu pyrkimys ohjata kasvua pääasiassa jo 
rakennetuille alueille, erityisesti keskustoihin, 
sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrel-
le. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uuden-
maan suojelupiirin asiantuntija teki alueelle 
maastokäynnin lokakuussa 2017 kartoittaen 
alueen luontoarvoja. Alue osoittautui luon-
teeltaan ja luontoarvoiltaan monipuoliseksi ja 
erityisen arvokas on nimenomaan Lukukallio 
lähiympäristöineen. ENVIRON Oy:n laatima 
luontoselvitys alueelta kertoo, että Luku kal-
lion alueella ja lähiympäristössä on erityislaa-
tuisia luontoarvoja ja sieltä löytyy harvinaisia 
sekä uhanalaisia eliölajeja. 

Lukukallion säilyttäminen luontoalueeksi 
tukee luonnon monimuotoisuuden lisäämis-
tä sekä hyönteis- ja lintukadon vastustamista.

K
uten tilastot kertovat, ovat kävelylenkit 
suomalaisten yleisin ulkoilua sisältävä 
harrastus ja niitä harrastaa 70% suo-

malaisista. Kävelykohteina suosituimpia ovat 
nimenomaan lähiluonto ja kaupunkimetsä. 
Mankkaan alueella sijaitsee useita päiväkote-
ja, jotka jo nykyisinkin käyttävät ympäröivää 
luontoa osana kasvatustyötään ja siksi myös 
Lukukallion luontopolkujen opastetauluissa 
on tarkoituis erityisesti ottaa huomioon lap-
set ja vahvistaa heidän positiivisia tunteitaan 
ja mieluisan ympäristön suomaa ajatusten 
itsesäätelyä, joka puolestaan edistää mielen-
terveyttä jo varhaisessa vaiheessa. Lukukalli-
on sijainti kehä 2:n tuntumassa Mankkaan ja 
Suurpellon välissä tarjoaa hyvät kävely-yhtey-
det molemmista suunnista.

Ohessa vielä liite itse kuntalaisaloitteesta.

Juhanilan Kylän Asukasyhdistys ja Mankkaa-seura ovat tehneet kuntalaisaloitteen. Tahtona on, että Espoon 

kaupunki toteuttaa Lukukallion metsä-ja kallioalueella kaikkien saatavilla olevat Hyvän mielen polut, joissa on 

mahdollisuus ulkoillen hoitaa niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa, tutustua luontoon opasteiden avulla ja 

siten lähentää omaa luontosuhdettaan.

Mankkaalainen perheyritys tarjoaa 
luotettavaa taksipalvelua. 

 

Mankkaalta tarjoamme 
lentokenttäkuljetukset elokuun loppuun 

saakka seuraavilla kiinteähintaisilla hinnoilla: 
 

1-4 hlöä 50,00€  
5-8 hlöä 60,00€ 

 

Tilaukset vuorokautta aikaisemin 
tekstiviestillä: 0400-707570 tai www.nige.fi. 

 

 

”Mankkaalla ja sen lähiseuduilla luonto on monialaista ja tallustaessasi metsässä 

saatat päätyä nopeasti kalliolta vaikkapa laajalle suoalueelle tai nähdä monenlaisia 

lintuja ja muita eläimiä. On tärkeää, että myös tulevat sukupolvet saavat nähdä yhtä 

kauniin mankkaalaisen luonnon kuin mekin. Luontoa voi suojella pienilläkin teoilla, 

kuten palauttamalla vesipullo pullonpalautukseen tai laittamalla esimerkiksi kuumalla 

kesähelteellä syödyn jäätelön käärepaperin roskapönttöön.   - Vertti Stenfors

Teksti: Krista Etzell / Ari Malmio


