
Kolmannen polven mankkaalainen

L
ounion Heikki ja avopuoliso Ronja 
muuttivat Mankkaalle viime kesänä Ke-
ravalta. Heikki on vanha mankkaalai-

nen; tulipalossa tuhoutunut lapsuudenkoti 
sijaitsi Mankkaanrinteellä. Kun viime talveni 
ilmeni että entinen mummola Torpparintiellä 
olisi myynnissä siihen tartuttiin epäröimättä. 
Suurin syy tänne tuloon olivatkin siis vahvat 
tunnesyyt ja tietoisuus että täällä on on hyvä 
elää ja kasvattaa omakin perhe tulevaisuu-
dessa.

MUMMOLA – NYKYINEN KOTI
Torpparintie 4 jonne isovanhemmat Matti 
ja Rauni muuttivat 60-luvulla on alunperin 
rakennettu 1946. Nyt jo edesmennyt isoisä 
Matti Lounio ja isoäiti Raunio Lounio kasvat-
tivat aikanaan perheensa kaksi poikaa Timon 

ja Veli-Pekan täällä. Taloa ympäröi iso hyvin-
hoidettu puutarha. Heikki onkin kiinnostunut 
puutarhanhoidosta ja hoitaa nyt vuorostaan 
kasvimaata, jossa on vanhoja marjapensai-
ta, mansikoita, vadelmia, omenapuita - ensi 
kesäksi on suunnitelmissa myös perunanvil-
jelyä.

OLYMPIALAISET 1952 - YRITTÄJYYS
Lounion perheellä on myös mankkaalaisina 
yrittäjinä pitkä historia. Heikin isoisä Matti ai-
kanaan perusti monen tunteman Mankkaan 
taksin Olympiavuonna 1952, jolloin taksiyrit-
täjille myönnettiin paljon lupia. Tämä perhe-
yritys työllisti sitten ajallaan noin 300 työn-
tekijää ja Matin poika, Heikin isä, Veli-Pekka 
myi sen eteenpäin 2017 Skandinavian suu-
rimmalle toimijalle Cabolinelle. Vuoden 2019 

myötä Veli-Pekka osti yrityksen Lahnajärvellä. 
Taukopaikka Lahnajärvi (www.visitlahnajarvi.
fi) on Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen 
taukopaikka, joka on perustettu aikanaan  
1952 Helsingin Olympialaisia varten. Lah-
najärvellä on mm. tilapuoti ja ravintola sekä 
kesäisin uimaranta ja lomamökkejä. Se on 
vilkas ja suosittu taukopaikka taas uudelleen! 
Slogan on nyt vain minuutti Turun väylältä! 
Kannattaa poiketa käymään.

Palataan vielä Heikkiin, joka on myös kul-
jetusalalla toimien HKL:n ryhmäpäällikkönä. 
Tämä monitoimimies kilpakalastaa - takana 
jo 12 kilpailua tänä kesänä. Kilpailutaustaa 
löytyy myös pesäpallosta. Toivotammekin 
Heikin ja Ronjan tervetulleeksi Mankkaalle.

Haastattelu: Riika Pfitzner-Saarnia

   Kuvassa Matti, Veli-Pekka ja Heikki 90-luvulla (kuva perhearkistosta)

    Heikki kotitalon kuistilla. Kuva: Pekka Niemi

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 16.11.2021 klo 
19:00. Kokous järjestetään Taavinkylän koululla (luokka 201). Mahdollisten koronasta 
johtuvien rajoitusten vallitessa, pidetään Teams -kokouksena.

Ilmoittautumiset: cissi.lindberg@primalkv.com

Käsiteltävät asiat:
• Yhdistyksen johtokunnan laatiman vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä tulo- 

ja menoarvion käsittely ja hyväksyminen
• Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksun suuruus
• Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja vuodelle 2022
• Päätetään johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan johtokun-

nan jäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosiksi 2022-2023
• Valitaan toiminnan- ja tilintarkastajat vuodelle 2022
• Mahdolliset muut asiat

Kokouskutsu
MANKKAALLA HARRASTETAAN

ASUKASTIEDOTE • 3/2021



MANKKAAN HISTORIAA

PUHEENJOHTAJALTA

R
uotsinkielinen Södra Esbo Ungdomsförening perustettiin vuon-
na 1906. Yhdistys oli yksi Esbo Ungdomsföreningars Central-
förbundin jäsenjärjestöjä. Nuorisoseuraliikkeen toiminnan ta-

voitteena oli edistää nuorten hakeutumista ”oikeiden ja kehittävien” 
harrastusten pariin. Niitä olivat mm kotiseututyö, lukupiirit ja esitelmä-
tilaisuudet. Seurojen toimintaan kuuluivat myös urheilukilpailut sekä 
huvitusmuotoina musiikki ja lavatanssit.

Julkiset tanssit olivat siirtyneet vuosisadan vaihteessa nurkka- ja rii-
hitansseista yleisille lavoille. Niinpä myös nuoriseurat ryhtyivät innok-
kaasti rakentamaan omia tanssilavojaan. Niistä saadut pääsymaksut 
olivat merkittävä lisä seurojen taloudelle. Toisaalta valtiovalta suhtau-
tui kielteisesti lavatansseihin ja pyrki hillitsemään niitä huviveron avulla.

Dåvitsbyn Gerkin-tilan omistaja Karl Mangström lahjoitti vuonna 
1914 Södra Esbo Ungdomsföreningille tontin nykyisen Kruununtien 
ja Nygrannaksentien risteyksen pohjoispuolelta. Yhdistys rakensi 
sinne tanssilavan, josta kaikuivat valssin, tangon ja foxin sävelet aina 
1950-luvun lopulle saakka. Noin 100 neliömetrin suuruinen lava oli 
kattamaton lukuun ottamatta pientä orkesterin katosta.

Musiikista vastasi ajoittain Korsvägens hornorkester (Ristitien soit-
tokunta). Se oli paikallisten puhallinsoittajien orkesteri, joka esiintyi 
mm Esbo hembygdsföreningenin järjestämässä valtakunnallisessa 
kotiseutujuhlassa Espoon Morbyssä juhannuksena 1949. Orkesteri 
kokoontui usein soittoharjoituksiinsa rakennusmestari Anderssonin 
luo omenapuiden katveeseen silloisen Kauniaistentien (nyk.Kruunun-
tie) varrelle.   

Tänään ei Mankkaalla ole julkista paikkaa, missä voi panna” jalalla 
koreasti”. Tanssimusiikki on kaikunut yksityistilaisuuksissa mm Mank-
kaan Makasiinissa.

Ristitien soittokunta esiintyy Esbo södra ungdomsförening-nuorisoseuran kesäjuhlilla Taavinkylän tanssila-
valla. Äärimmäisenä oikealla orkesterinjohtaja Strandström. Kuva: Espoon kaupunginmuseo.

E
nsimmäiseksi haluan kiittää kaikkia 
Mankkaan sadonkorjuujuhlaan osallis-
tuneita ja järjestäjinä mukana olleita. 

Tapahtuma oli osa Espoo-päivää ja järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa Mankkaalla. Ensi 
vuonna juhlimme 50 vuotta täyttävää Espoo-
ta ja pyrimme järjestämään ohjelmaa tämän 
kunniaksi. Nyt suuntaamme katseen kohti 
seuraavaa perinteikästä tapahtumaa, sillä 
28.11. pääsemme järjestämään taas lähes 
kahden vuoden tauon jälkeen erittäin pidetyn 
perinteisen joulutapahtumamme Mankkaan 
makasiinilla. Tervetulleita ovat kaikki vauvasta 
vaariin! Toivomme hartaasti ettei koronatilan-
ne enää estä tapahtuman järjestämistä.

Lehden välissä on uusille ja vanhoille jäse-
nille suunnattu jäsentiedote. Mankkaa-seura 
kaipaa kipeästi lisää uusia jäseniä tukemaan 
toimintaamme. Olemme toimineet jo kun-
nioitettavan 55 vuoden ajan ja toivomme 
toiminnan jatkuvan menestyksekkäästi vielä 
tulevaisuudessakin. Jos olet kiinnostunut ot-
tamaan enemmän osaa seuran toimintaan, 
olet tervetullut liittymään seuran johtokun-
taan tulevassa syyskokouksessamme 16.11. 
Mikäli haluat asiasta lisätietoa, otathan yh-
teyttä allekirjoittaneeseen sähköpostilla:

cissi.lindberg@primalkv.com.

Seuran kuulumisia

Tanssin jytkettä ja
torvisoittoa

Tanssilava on merkitty vuodelta 1932 peräisin ole-
vaan topografikarttaan avoimella neliöllä Sörskog-
sanan s-kirjaimen vasemmalle puolelle. Kartalla 
oikealta ylös vasemmalle johtaa Kauniaistentie (nyk.
Kruununtie). Alhaalta Nygrannaksesta alkoi nykyi-
sen Kehä 2:n alle jäänyt Ristitie (Korsvägen), joka 
ulottui Kiloon. Kartan yläreunassa on Esbo skytte-
föreningin Kilon ampumarata.

Teksti: Markku Melkko



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

Mankkaantie 2-4, Espoo 

Laadukkaat pyjamat ja boxeritLaadukkaat pyjamat ja boxerit
isänpäivälahjaksiisänpäivälahjaksi

Kivijalkaliikkeestä Kivijalkaliikkeestä Mankkaalta

-20%
Levi´s -merkkiset bokserit ja sukatLevi´s -merkkiset bokserit ja sukat

Laaja valikoima myös normaalihintaisia:Laaja valikoima myös normaalihintaisia:

13.11. asti13.11. asti

MANKKAA-SEURA

MANKKAALLA YRITETÄÄN
Teksti: Riikka Pfitzner-Saarnia

O
n ollut  ilo huomata että  kaikkien mankkaalaisten oma yh-
teinen pääkanava on vilkkaassa toiminnassa, nimittäin mank-
kaan facebook ryhmä jonne tulee uusi jäseniä viikoittain – nyt 

on jo rikottu 1200 jäsenen raja. Kissoja, pyöriä, koiria, avaimia, känny-
köitä, rattaita, airpodeja on kyliltä karkaillut ja niitä on myös löydetty! 
Amica kotiruokaa ja munapisteen  munia on noudettu tuttuun tapaan 
ja nuoria kannustettu sienten poimintaan. Kierrätystä ja naapuriapua 
unohtamatta. Erilaisia harrasteryhmäilmoituksia on esillä, ja mankkaa-
laiset pesis -alafacebook ryhmäkin perustettu. HSL bussilinjojen  kyse-
ly on ollut esillä ja toivottavasti kaikki antoivat siihen palautteen.

Toimituksen terveiset

Pähkinänkuoressa syntyy läm-
min ja onnellinen tunne siitä miten 
meidän kylä toimii ja on yhteisölli-
nen. Te kaikki olette siinä mukana.
Tavataan facebookissa ja jutellaan 
lisää!

Päätoimitus,

Riikka Pfitzner-Saarnia

www.facebook.com/mankkaalaiset

Taiteen ja kulttuurin koulutusta Mankkaan ostarilla!

K
ävimme tapaamassa uutta yrittäjää 
Jelena Jemeljaa Mankkaan ostoskes-
kuksella entisen Pesulan tiloissa kivijal-

katasolla. ArtME työskentelee sekä aikuisten 
että lasten kanssa tarjoten taiteen ja -kulttuu-
rinkoulutusta, koulutusohjelmia, tapahtumia, 
leirejä, retriittejä, käsityömessuja, näyttelyi-
tä, musiikkikonserttejä, kursseja, tapaamisia 
opettajien kanssa ja työpajoja. Voit myös 
vuokrata pienen paikan omia juhlia varten

Oppitunteja on tarjolla mm. Art Lab, Visual 
Art, Digital Design, Art 4 Soul, kitara, piano, 
viulu/alttoviulu, huuliharppu, saksofoni, laulu, 
kuoro, musiikkikirjallisuus.

Seuraavat kurssit:
13.11. musiikki- ja kirjallisuusilta.
 Pieni konsertti.
27-28.11. 2 päivän työpaja
 ”Sisustus nukke (talvi)”.

FB:  artme.finland
Istagram: artme_finland
Youtube: ARTME -koulu
TikTok:  artme_finland
Puh: 0449855154
 www.artme.fi



KAAVA-ASIAA

Kevään kunnallisvaalien jälkeen on valittu uusi kaupunkisuunnittelulautakunta. Sen rooli kaavoituksessa on 

tärkeä, koska se ohjaa päätöksillään kaavoitusta sekä siihen liittyvää liikenteen suunnittelua. Se myös hyväk-

syy muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset.

Mankkaalainen perheyritys tarjoaa 
luotettavaa taksipalvelua. 

 

Mankkaalta lentokenttäkuljetukset: 
 

1-4 hlöä 50,00€ / 5-8 hlöä 65,00€ 
 

Meiltä saa myös karaoketaksin (max 8 hlö). 
 

1 tunti 135 € (sis. ajetun matkan) 
 

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

 

 

L
autakunnan puheenjohtajana jatkaa 
Jouni J. Särkijärvi. Tätä voidaan pitää 
hyvänä asiana, koska hän tuntee entuu-

destaan vireillä olevat kaavat ja on puolusta-
nut pientalomaista rakentamista.

Kaavoitusta voi seurata tietenkin Espoon 
kaupungin kotisivujen kautta. Nyt nuo sivut 
on uusittu perusteellisesti. On pyritty te-
kemään niistä paremmin palvelevia tietoa 
hakeville. Sivujen käyttö perustuu Googlen 
tapaan hakumenettelyyn. Esimerkiksi Mank-
kaan ajankohtaisiin kaavoin pääsee käsiksi 
Googlen haulla: ”kaavoitus Tapiolassa” ja 
menemällä valikkoon: ”vireillä olevat asema-
kaavat”. Avautuvassa luettelossa on lueteltu 
kaikki nyt käsittelyssä olevat Tapiolan suur-
alueen kaavat. Mankkaahan kuuluu Tapiolan 
suuralueeseen.

Mankkaalla on viisi kaavaa valmistelussa 
tällä hetkellä seuraavilla nimikkeillä:
• Nygrannaksen asuinrakentaminen
• Mankkaan palvelutalo
• Möilimäen asuinrakentaminen
• Seilimäen asuintalot
• Sinimäen työpaikka-alue

Seikkaperäiset tiedot kaavahankkeista saa 
kirjoittamalla palkkiin ”mitä etsit” edellä esite-
tyn nimikkeen tai voi onnistua myös suoraan 
kirjoittamalla Googlen hakuun edellä maini-

tun nimikkeen.
Mielenkiinto kohdistuu tällä hetkellä ennen 

kaikkea Nygrannaksen kaavaan. Kaupunki-
suunnitelulautakunta käsitteli kaavaesitys-
tä kokouksessaan 26.5.2021 ja palautti sen 
uudelleen valmisteltavaksi yhden korttelin 
osalta. Tietoja kyseisestä kaavasta löytyy kau-
punkisuunnitelulautakunnan pöytäkirjasta 
26.5.2021 pykälästä 94 ja sen liitteistä. 

Saatujen tietojen mukaan kaavan pitäisi 
tulla käsittelyyn vielä tämän syksyn aikana, 
jolloin se tulisi julkisesti nähtäväksi ja kom-
mentoitavaksi. Tässä vaiheessa siitä tullaan 
järjestämään myös esittely- ja keskustelutilai-
suus, jos koronatilanne sen sallii.

 Möilimäen kaavan osalta valmistelu jatkuu 
niin, että kaava olisi tarkoitus tulla nähtäväksi 
vielä keväällä 2022. Möilimäen kaava koskee 
aluetta Nygrannaksen kaava-alueen pohjois-
puolella.

Mankkaan palvelutalo -kaavamuutoksen 
osalta on menossa valmisteluvaihe. Suun-
nittelualue sijaitsee Mankkaan keskustassa 
vastapäätä liikekeskusta. Tavoitteena on sallia 
ryhmäkodin ja tukiasuntojen rakentaminen. 
Mankkaa-seura on kommentoinut kaavaa 
sen valmisteluvaiheessa. Erityisesti siinä kiin-
nitettiin huomiota liikennejärjestelyihin ja ra-
kennusten sijoitteluun.

Seilimäen asuintalot -kaavassa tarkoitukse-
na on tarkoitus purkaa huonokuntoiset Es-
poon Asunnot Oy:n rivitalot ja rakentaa tilalle 
uusia asuintaloja. Kaavaehdotus valmistuu 
mahdollisesti vielä tänä vuonna.

Sinimäen työpaikka-aluetta koskeva kaa-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelman on 
tarkoitus valmistua vielä tänä vuonna ja kaa-
vamuutos olisi valmis ensi vuonna. Alueelle 
on suunnitteilla datakeskus ja toimistotilaa.

Teksti: Juhani Vähäaho

Ajankohtaista kaavoitusasiaa

Y
mpäristökeskuksen laatima Luonnon moninaisuuden toimen-
pideohjelma on kymmeniä arvokkaita luontokohteita sisältävä 
suojeluohjelma. Tässä ohjelmassa on myös Lukukallio mukana. 

Tämä LuonTo-ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.9.2021. 
Se on menossa vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Seuraava val-
tuuston kokous on 25.10 ja tämä LuonTo-ohjelma on asialistalla. 

Kuntalaisaloitteemme, koskien Lukukalliolle kunnostettavia luonto-
polkuja ja lunnosta kertovia opasteita, on valmistelussa (katrin.aia@
espoo.fi). Siitä on oltu yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja siellä kes-
kustellaan asiasta sisäisesti. 

Teksti: Ari Malmio

Lukukallion tilannetietoa
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