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Voidaan melkeinpä sanoa, että mank
kaalaisille on syntynyt uusi puistoalue. 
Niin paljon on entisen kaatopaikan 
reunamilla olevat alueet muuttuneet 
kaupungin tekemien kunnostustöiden 
myötä. 

Puustoa on suunnitelmallisesti karsittu, lin-
jakkaat ja maastoa myötäilevät ulkoilureitit 
ovat tehokkaasti valaistut, purot on penger-
retty, siltoja on rakennettu ja yleensäkin 
koko alueen yleisilme on siistitty. Alueella 
on ilo liikkua ja sen huomaa lisääntynees-
tä kävijämäärästä. Runsasluminen talvi oli 
ihanteellinen murtomaahiihtäjälle ja viikon-
loppuisin puiston hyvin hoidetuilla laduilla 
oli melkeinpä tungosta. On ekologisesti 
erinomaista että pääsee hiihtämään omaan 
naapurustoonsa eikä tarvitse lähteä autolla 
kauemmas.

Mankkaan koululaiset ovat liikuntatunneil-
laan voineet hyödyntää entistä paremmin 
kunnostettua aluetta. Koulumatkat Vehka-
mäen suunnalta sujuvat myös uusia valais-
tuja reittejä pitkin entistä turvallisemmin ja 
nopeammin. 

Alueen asemakaava on saanut maaliskuus-
sa lainvoiman. Kaatopaikan kunnostustyö 
jatkuu suunnitellussa aikataulussa ja tule-
van golf-kentän rakentaminen alkaa keski-
kesällä. Kunhan työt saadaan päätökseen, 
ulkoilureittiä pääsee kulkemaan koko kent-
täalueen ympäri ja kentän poikki pääsee 
myös kulkemaan puistovyöhykettä pitkin. 
Poikittaisen vihervyöhykkeen kävelytien on 
määrä valmistua ennen vuodenvaihdetta.

Kiiltokallionpuiston pinta-ala on 40 hehtaa-
ria ja sen keskellä sijoittuva golf-kenttä on 
55 hehtaaria. Pelikauden ulkopuolella ylei-
seen virkistyskäyttöön tulee koko lähes ne-
liökilometrin keidas keskellä kaupunkia kä-
velyteineen ja hiihtolatuineen. Golfkentän 
klubirakennus ravintola- ym. palveluineen 
tulee olemaan avoinna kaikille asiakkaille 
ympäri vuoden. Sekä kentän että klubitalon 
arvioidaan valmistuvan kesällä 2012.

Me mankkaalaiset voimme varmaankin jo 
vaihtaa puheissamme ”entisen kaatiksen” 
tulevaksi golf-kentäksi ja Kiiltokallionpuis-
toksi.

Riitta Santasalo

Kiiltokallionpuisto aktiivi
käytössä ympäri vuoden
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Tuskin kukaan Mankkaalla vähänkin enem-
män aikaansa viettänyt on voinut välttyä 
näkemästä asuinalueemme kiistatonta 
maamerkkiä, vanhaa makasiinia. Rakennus 
kiehtoo ihmisiä ja monet kyselevät, mihin 
tätä selkeästi historiallista rakennusta ny-
kyään käytetään. Historiaa rakennuksessa 
onkin: se on rakennettu 1700-luvulla osaksi 
Vanhan-Mankkaan kartanoa, ja palveli histo-
riatietojen mukaan alunperin viljavarastona. 

Makasiinin pitkä historia saa nykypäi-
vänä jatkumoa useilla eri käyttötarkoituksil-
la. Peruskorjaus tehtiin 1970-luvulla, jonka 
jälkeen se on toiminut tähän päivään asti 
lapsille ja nuorisolle suunnattuna tilana eri 
muodoissaan. Pääkäyttäjäryhmiä on nyky-
ään kolme: partiolaiset, seurakunta lapsille 
suunnattuja kerhoja varten, ja Café Manu 
nuorisokahvila. 

Rakennus on sisätiloiltaan monipuoli-
nen ja tarjoaa siksikin oivat puitteet erilai-
selle toiminnalle, ja eri ikäryhmille. Raken-
nuksen alakerta on tilava ja soveltuu hyvin 
pienillekin lapsille tarkoitettua toimintaa 
varten. Yläkerta puolestaan rajoittuu ulko-
seinien sisäreunoille jättäen keskelle tyhjän 
tilan. Ratkaisu on ollut omiaan esimerkiksi 
nuorisokahvilan käytössä: nuorille on saatu 
tarjottua omaa rauhaa yläkerrassa, mutta 

näköyhteydestä ei ole tarvinnut tinkiä. 
Mankkaan maamerkki on siis tänä päi-

vänä aktiivisessa käytössä, ja hyvä niin. Se 
palvelee useita ryhmiä ja viimeisimpänä 
käyttökohteena ovat nyt nuoret, jotka ovat 
olleet kovasti oman kokoontumispaikkansa 
tarpeessa. Kokemukset ensimmäiseltä ke-
väältä ovat todella positiivisia. Café Manun 
toiminta on nyt kesätauolla, mutta syksyllä 
kahvila avaa taas ovensa ja tarkoituksena 

Makasiinista on moneksi
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Asuntosi myynti osaavissa käsissä!
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Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo (Mankkaan liikekeskus)  

Puheenjohtajan palsta

Vuodet eivät todellakaan ole veljeksiä. Etelässäkin oli pitkä kunnon talvi ja kesä alkoi heti 
alusta alkaen hellejaksolla. Mikä sen hienompaa!

Kevään myötä paljastuivat taas talven aikana kerääntyneet roskat, metsiin jätetyt puu-
tarhajätteet ja kaatopaikoille kuuluvat romut. Töhrytkin ovat taas lisääntyneet reippaasti. Ny-
kyiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu, että kunnan tai valtion odotetaan vastaavan myös 
ympäristöstä ja huolehtivan organisaatioillaan sen kunnossapidosta. Ellei näin sitten aina 
tapahdu, olemme tottuneet valittamaan asiasta suureen ääneen. Kuitenkin me kaikki veron-
maksajat viime kädessä kustannamme tämän kaiken.

   Pienellä vaivalla kukin voisi osaltaan auttaa asiaa. Lain mukaankin kiinteistöjen tulee 
pitää kohdallaan oleva katu sen keskilinjaan saakka puhtaana. Siihen kuuluu myös pientarei-
den nurmikon leikkaus.  Niin ja autotkin tulisi pysäköidä kaduille eikä edes osittain nurmikolle. 

Jospa me kaikki mankkaalaiset ottaisimme myös tavaksi poimia näkemämme roskat ja 
heittäisimme ne lähimpään roskikseen. Onneksi tällaisiakin ihmisiä löytyy ja mikä parasta 
myös siivoustalkoita.

On valitettu sitä, että kaupungin roskiksia on aivan liian vähän. Näin onkin ja Mankkaa-
seura aikoo esittää niiden lisäämistä. Toisaalta voisimme yhdessä sopia sellaisen käytännön, 
että pienet roskat, paperit, tölkit jne. voitaisiin aina heittää lähimmän talon keräilyastiaan. 
Tämä olisi varmasti näppärin ratkaisu myös veronmaksajien kannalta.

Tehdään yhdessä Mankkaasta entistä viihtyisämpi paikka asua! 
Hyvää kesää! 

Juhani Vähäaho
juhani(at)vahaaho.fi

PS. Kevään aikana aloitti Makasiinilla nuorille tarkoitettu Cafe Manu vapaaehtoisvoimin. 
Hieno homma! Toiminta jatkuu taas lokakuun alusta lauantaisin.

on kehittää nuorisotoimintaa entisestään.  
Siihen tarvitaan paitsi nuorten omia ehdo-
tuksia, myös lisää aktiivisia vapaaehtoisia. 
Riittävän suurella – ja aktiivisella porukalla 
on Anu Laaksosen alkuun laittamalla Mank-
kaan vapaaehtoisella nuorisotoiminnalla 
kaikki edellytykset saada kestävää jatku-
moa.

Annukka van der Borch
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Meiltä heti aamulla 
täytetyt sämpylät mukaan

Mankkaantie 2–4, 02180 Espoo
puh. 466 115

Tervetuloa arkisin 7.00–17.00

KAHVILAKONDITORIA OY

Palvelemme
maanantaista

perjantaihin klo 8–21,
lauantaisin klo 8–18,

kesäsunnuntaisin 12–18

P R I M A  KI INTEIS TÖT OY LKV [A]

Mankkaantie 2-4                            02180 Espoo                            P. 09-452 0700  

P   R   I   M   A
10 vuotta laadukasta 
kiinteistönvälitystä 

Mankkaalla.

www.primalkv.com

Kauneushoitola
Mia FrondeliusHiushohde

p. 09-455 2012

Mankkaantie 32   02180 Espoo   (Noretron kiinteistö)

Kehoterapia Mary Henriksson

•Sidekudoshieronta
•Klassinen hieronta
•Lääkinn. LASERHOITO

Kauniina kesäjuhliin
Kasvo- käsi- jalkahoito 

p. 040-725 7197

Tehokasta Sidekudoshierontaa
ja Laserhoitoa kipuun,

kannattaa kokeilla! 

125 E
Lauantait 

sopimuksen 
mukaan yhteensä

Parturi-kampaamo

p. 040-589 6608

Paikallinen 
Parma-keittiömyymälä

palvelee. 

Kysy
kätevää

rahoitusta !
Varaa aika keittiösuunnitteluun !

Erkki Sirén 040 767 3259

Olarinluoma 20, ESPOO, puh. (09) 7598 5570

MANKKAA -SEURAN JÄSENILLE ERIKOISEDUT!

KAUNEUTTA JA HYVÄÄ OLOA KOKO PERHEELLE

Mankkaantie 2–4 b, Mankkaanportti

Parturi-
Kampaamo

– Parturi–Kampaamopalvelut, puh. 09-412 9421 
– Kauneushoitola, puh. 044-293 5166 

– Hierontapaplvelu, puh. 050-553 3578 
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MANKKAAN KOIRAKERHOLLA OLI 
27.4.2010 TALKOOT, jolloin siivosimme Lu-
kupuiston koirapuiston ympäristön ja siel-
tä tien reunat asukaspuistoon päin sekä 
Seilikaaren ja Seilimäen. Saimme paljon 
positiivista palautetta kävelijöiltä ja koiria 
ulkoiluttavilta. Siivotkaa koirienne jätökset 

Huomio 
kaikki 
koiran

omistajat

Mankkaa-seura ry:n jäsenmaksu on 10 e. Maksun voi suorittaa yhdistyksen tilille 
SAMPO 800019-70654787. Jäsenmaksun voi maksaa MYÖS KÄTEISELLÄ Prima Kiin-
teistöt 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.

Stipendit 2010
Mankkaanpuron koulu:
Minna Mali 
(maajoukkuetason koripalloilija)

Jaro Partanen
(SM - hopeamitalisti salibandyssä)

Mankkaan koulu:
9C-luokan oppilas Meeri Simolin

Taavinkylän koulu:
Tiia Nylén ja Leevi Kontkanen

pois! Jätökset levittävät koiriin tauteja mm. 
giardiaa ( katso Koiramme- lehti 5/2010). 
Ja koirankakat lietsovat koiravihaa. Yksikin 
koiranomistaja, joka jättää koiran jätökset 
korjaamatta tekee karhunpalveluksen toisil-
le tunnollisille koiranomistajille!

Lea Laine

Olethan muistanut jäsenmaksusi 
vuodelle 2010!


