
UUTUUDET
Aina tuoretta kahvia ja pullat omasta uunista.
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Mankkaantie 2-4  |  050 566 5065
ark. 7.00 - 21.00   |   la 9.00 - 21.00   |   su 10.00 - 21.00

• Aina omat salaatit
• Tuore puuro (glut.)

• Kvinoapudding (veg./glut.)

Jo perinteeksi muodostunut 
adventtitapahtuma järjes-
tetään tänä vuonna sun-
nuntaina 2.12.2018
klo 16-18 Makasiinilla.

Tapahtumassa on 
luvassa mukavan yh-
dessäolon lisäksi mm. 
joulupukki, esityksiä, 
pientä purtavaa kanttii-
nista sekä muuta muka-
vaa joulunajan ohjelmaa. 
Puhvetin järjestää Mank-
kaan koulun 8 D luokka.

JOULUTAPAHTUMA
2.12.2018 Makasiinilla

TERVETULOA!

KOKOUSKUTSU
ti 23.10.2018 klo 19.00

TERVETULOA!

TULE VAIKUTTAMAAN MANKKAALAISTEN HYVÄKSI!
Mankkaa-seuran syyskokous pidetään Väentuvalla (Vanhan-Mankkaankuja 2 A) 
tiistaina 23.10. klo 19.00. Kokouksessa
• valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet ja toiminnantar-

kastajat,
• päätetään vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudesta sekä
• käsitellään toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2019.
Tilaisuudessa saat kuulla myös viimeisimmät tiedot Lukukallion ja Taavinkylän 
länsiosien asemakaavan valmistelusta.

TULE KUULEMAAN JA KYSYMÄÄN KOIRIEN JA KISSOJEN
HAMMASONGELMISTA JA NIIDEN HOIDOSTA!
ELL Riina Larmela alustaa kokouksen jälkeen keskustelun aiheesta. Hän on eläin-
ten hammaspulmiin erikoistunut eläinlääkäri ja toimii Eläinklinikka Livet:ssä Si-
nimäessä.

Tänä vuonna Mankkaa-seuran ja Juhanilan 
kylän asukasyhdistyksen vieraslajien poista-
mistalkoissa oli kaksi ryhmää. Monet olivat 

Mankkaan asukaspuiston eteläpuolisessa puis-
tossa runsaita jättipalsamikasvustoja kitkemässä. 
Muutama kitki Kokinkyläntien ja Mankkaanhaan 
välistä metsikköä. Se saadaan lähivuosina jättipal-
samista vapaaksi. Kokinkyläntien ja asukaspuiston 
välissä oli enää muutama jättipalsami, joten ensi 
vuonna se alue on varmaan puhdas. Mankkaan-
puron ympäristössä on monin paikoin niin laajoja 
ja tiheitä jättipalsamikasvustoja, että kaupungin 
tulisi huolehtia velvollisuudestaan, ja koneellisesti 
hoitaa puistoalueittensa vieraslajiongelma. Tänä-
kin vuonna kaupungin työntekijä tuli mukaan ja 
toi tullessaan jätesäkkejä. Kiitokset osallistujille, 
ja lähiympäristössä liikkuessa voi kitkeä talkoitten 
ulkopuolellakin.

Hannu Kyrölä

Balsamitalkoot
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Koko perheen
parturi-kampaaja

Paula Ikävalko
Seilikuja 2, 02180 ESPOO

p. 0500-235 033, 09-523 380
Teen kaikkia alan töitä

myös kotonasi

Auki sop. mukaan myös iltaisin

       Yhdistys jatkaa ponnistelujaan, jotta eritoten 
lapsiperheitten ja senioriväestön edut saisivat 
voiton tulevassa ”Länsi-Mankkaan” asemakaava-
ratkaisussa.

”

Puheenjohtajalta

Mankkaa ja sen koulut houkuttelevat lapsiperheitä

Lukukallion ja Taavinkylän länsiosien asemakaavan valmistelu 
ei ole juurikaan edennyt lautakunnan huhtikuun kokouksen 
jälkeen. Luontoselvityksen täydennys ei ole vielä valmistu-

nut. Lautakunnan pyytämiä kaavataloudellisia laskelmia tehdään, 
mutta uuden päätösehdotuksen valmistelu lautakunnalle alkanee 
vasta vuoden lopulla. Mankkaa-seura on sopinut, että yhteisiin ta-
paamisiin valmistelijoiden kanssa palataan tuolloin.

Katselin äskettäin Mankkaan väestö- ym. kehitystä kuvaavia ti-
lastoja. Mankkaalla asui viime vuoden lopulla 8227 ihmistä. Vuo-
teen 2011 verrattuna kasvua oli reilut 4 %. Samaan aikaan koko 
Espoon väkiluku kasvoi vajaan 10 % painottuen metro- ja junarai-
teiden varsiin. Tarkempi tutustuminen toi esiin, että peruskoulu-
ikäisten luku oli kasvanut 1269:een eli peräti 11 %.lla. Se ei selity 
pelkästään takavuosien syntyvyyskehityksellä, vaan sillä, että 
Mankkaalle on muuttanut runsain mitoin lapsiperheitä varsinkin 
silloin, kun esikoisen koulunalku ajankohtaistuu. Luvut todista-
vat oikeaksi arkikokemuksemme, että Mankkaan ja Taavinkoulun 
opettajia ja toiminta muutoinkin arvostetetaan korkealle van-
hempien keskuudessa. Toisaalta 75 vuotta täyttäneitä senioreita 
asuu keskuudessamme 353, eli runsas kolmannes enemmän kuin 
6 vuotta sitten. Siitä huolimatta Mankkaan asukasprofiilissa ko-

rostuu espoolaisittainkin suuri lapsiperheitten 
lukumäärä.

Yhdistys jatkaa ponnistelujaan, jotta 
eritoten lapsiperheitten ja senioriväes-

tön väestön edut saisivat voiton tule-
vassa ”Länsi-Mankkaan” asemakaava-
ratkaisussa. Arkiliikkumisen sujuvuus, 

pientalovaltainen viheralueisiin lomit-
tuva tervellinen asuinympäristö sekä 

hyvin toimivat päiväkoti- ja kou-
lupalvelut ovat vahvoja nyky-
Mankkaan vetovoimatekijöitä. 
Niistä on kaikki syy pitää kiinni 
myös uudella kaava-alueella. 

Ota yhteyttä meihin ja tule vaikuttamaan!
Yhdistys on avannut uudelleen yhteydenpitokanavat asukkaisiin. 
Meille aktiiveille on tärkeätä saada jatkuvasti tietoomme asuk-
kaiden kokemuksia vaikkapa metron syöttöliikenteen toimivuu-
desta, kaupungin palveluista ja asuinympäristöstämme. Samoin 
olisimme kiitollisia ideoista kehittää toimintaamme. Yksittäisissä 
ongelmatilanteissa suora yhteydenotto ao. kaupungin elimiin ja 
virkamiehiin on tehokkainta, mutta yhdistyksellä on myös mah-
dollisuuksia vaikuttaa varsinkin, jos sama ongelma koskettaa laa-
jemmin monia mankkaalaisia.

Lähetä meille siis viestejä sähköpostilla osoitteeseen mankkaa.
seura@gmail.com tai facebookiin, mistä löydät meidät nimellä 
mankkaaseurauusi. Jäseneksi on taas vaivatonta liittyä kotisivul-
lamme www.mankkaa-seura.fi. Sieltä löydät myös tuoreet uutiset 
toiminnastamme.

Yhdistys kokoontuu syyskokoukseen tiistaina 23.10.2018 klo 
19.00. Esillä ovat mm. vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja bud-
jetti sekä henkilövaalit. Kokouksen jälkeen eläinlääkäri Riina Lar-
mela tuo terveiset ”koirien maailmasta”. Tule mukaan keskustele-
maan ja vaikuttamaan Mankkaan hyväksi!

 Hyvää syksyä!

 Jukka Peltola, puheenjohtaja
 s-posti; jukka.s.peltola(at)kolumbus.fi

Mankkaantie 6
p. 09 5021 966
www.chilis.fi

ma-to 10.30-20.00
pe 10.30-21.00
la-su 12.00-20.00

Tervetuloa maistamaan
itse valmistettua ruokaa
ja aitoja hot wingsejä.

Ravintola

Pizzeria & grill
THE CHILI´S



Mankkaantie 2-4, 

02180 Espoo

Puh. 09 452 0700  

WWW.PRIMALKV.COM

VÄL I TÄMME KOT IS I  KÄS ITYÖNÄ

Prima tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspalvelua Mankkaan ostoskeskuksessa. 

Yritys on hyväksytty ensimmäisenä espoolaisena toimistona Suomen 

Kiinteistönvälittäjäliiton laatujärjestelmään ja sen yrittäjä on valittu Vuoden 

Kiinteistönvälittäjäksi. Piipahda kahvilla ja kysy ilmaista hinta-arviota asunnostasi!

YSTÄVÄLLINEN LAATUVÄLITTÄJÄSI LÄHELLÄ

RIITTA SANTASALO
Kiinteistönvälittäjä, LKV, TJ

040 773 8217

RIIKKA SAARNIA 
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 502 2171

KARI RANDÉN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0400 531 231

ANNA-KAISA ARKO
Kiinteistönvälittäjä, LKV

040 745 0071 

Vaihtuvia syntymäpäivätarjouksia koko lokakuun ajan:
- mm. ystäväkortilla parturi-kampaamopalveuista -10%
   sinulle ja ystävällesi. Hae omasi!

parturikampaamopalvelut
kauneushoitolapalvelut

09 412 9421
044 293 5166

Hyvän ilman parturi-kampaamo

Tuotetarjoukset löydät kotisivultamme,
facebookista ja instagramista.

Kauneushoitolamme suosittelee kesäkauden jälkeen Essen 
kirkastavia ja puhdistavia Bright- ja Detox-kasvohoitoja.
Katso lisää Esse-tuotteista: esseskincare.com/�

J A S P I S  T Ä Y T T Ä Ä  1 2  V U O T T A !



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

Palveleva alusasujen erikoisliike
Mankkaantie 2-4, Espoo 

Oletko tutustunut
Mankkaan
liivitohtorin
palveluihin?

Olen lempeä 
ammattilainen ja 
lupaan, että aarteesi 
ovat hyvissä käsissä.

Aikoja myös sopimuksen mukaan.

SEURAA 
SOMESSA JA
KOTISIVULLA

Mankkaan Uutisia, 51. vuosikerta   JULKAISIJA: Mankkaa-seura ry   •   www.mankkaa-seura.fi
ULKOASU: Topteam IT Oy   •   PAINO: Karprint 3/2018   •   PAINOS: 3 500 kpl   •  https://www.facebook.com/mankkaaseurauusi/

Linnoitustyöt aloitettiin syksyllä vuonna 1914. Työt jatkuivat aina 
vuoden 1917 maaliskuun vallankumoukseen asti. Rakentajina olivat 
venäläiset linnoitussotilaat, pakkotyövangit sekä palkatut suomalai-

set ns. vallityömiehet. Viaporin insinööriesikunnan alaisen työmaan vah-
vuus oli suurimmillaan yli 15 000 henkeä. 

Espoossa maalinnoituskehä noudatti suunnilleen Kehä I:n linjausta Wes-
tend – Tapiola – Leppävaara - Mäkkylä. Linnoitusketjun tukikohdat sijoitet-
tiin maastoa hallitseville kukkuloille, joiden edustalla ollut metsä kaadettiin 
ampuma-alan saamiseksi. Tukikohtia yhdistivät kivetyt tykkitiet ja maahan 
kaivetut yhdyshaudat.

Maalinnoituksen läntiseen puolustuslohkoon kuulunut Kiiltokallion 
puolustusasema rakennettiin vuosina 1916 -17. Sementtivalulla tai hirsil-
lä vahvistetut linnoituslaitteet sijaitsivat Kiiltokallion pohjois-, länsi-, lou-
nais- sekä kaakkoisreunalla. Mäkeä ympäröivät lisäksi piikkilankaesteet.

Puolustusaseman rakenteista on suurin osa tuhoutunut tai peittynyt 
tonttien ja katujen alle. Linnoitteita on jäljellä vielä kahdessa kohdassa. 
Kiiltokallionpolku 3:n pihamaalla on jäljellä lyhyt osuus betonoidun tais-
teluhaudan etuseinämää.

Kiiltokallionpolku 5:n tontilla sijaitsi kallioon louhittua ja betonoitua 
taistelu- ja yhdyshautaa sekä sementistä valettu konekivääripesäke, suo-
jahuone ja portaat. Linnoitteet ovat jääneet myöhemmin asutuksen alle. 

Mäen kaakkoispuolella on jäljellä noin 50 m maahan kaivettua ja nyt-
temmin vesakoitunutta taistelu- ja yhdyshautaa. 

Espoon alueella maalinnoitus joutui taistelujen kohteeksi ainoastaan 

Leppävaarassa. Huhtikuun 11. päivänä 1918 Helsinkiin etenevät saksalai-
sen Itämeren divisioonan joukot mursivat punakaartilaisten vastarinnan 
Albergan tukikohdissa.

Kiiltokallion linnoitteet on merkitty Museoviraston muinaisjäännösre-
kisteriin. Lähes kokonaan tuhoutuneina niiden suojeluarvo on kuitenkin 
vähäinen, mutta ne ovat osa kaupunginosamme värikästä menneisyyttä.

Markku Melkko

Helsingin ympärille rakennettiin venäläisten toimesta vahva maalinnoitusketju 1.maailmansodan aikana. Ta-
voitteena oli vahvistaa keisarikunnan silloisen pääkaupungin Pietarin puolustusta saksalaisten mahdollisen 
hyökkäyksen varalta.

KIILTOKALLION VANHA PUOLUSTUSASEMA

Tukikohta XXXII:7
Vanha-Mankkaa

Tukikohta XXXII:6
Pohjois-Tapiola

Tukikohta XXXII:8
Vanha-Mankkaa

Tukikohta XXXII:3
Etelä-Laajalahti

Tukikohta XXXII:5
Pohjois-Tapiola

Tykkipatteri 109
Etelä-Laajalahti

Tykkipatteri 110
Pohjois-Tapiola
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