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MANKKAA-SEURA RY. 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

Yleistä 

Vuonna 2016 yhdistyksen perustamisesta oli kulunut 50 vuotta. Juhlatapahtumaa vietettiin Mankkaan 

asukaspuistossa sunnuntaina 28.8.2016.  Yhdistys on toiminut alusta alkaen ja toimii edelleen 

mankkaalaisten yhdyssiteenä, pyrkii valvomaan asuinalueen etuja ja edistämään Mankkaan kaikinpuolista 

kehittymistä ja asuinympäristön viihtyisyyttä. Yhdistyksen jäsenluku aleni hieman eli oli kertomusvuoden 

lopulla 336 henkilöä. Asukastapahtumiin osallistui arviolta lähes tuhat lasta ja aikuista. Yhdistys pyrki 

kertomusvuonna vaikuttamaan eritoten kaupungin vuonna 2015 uudelleen käynnistämään mittavaan 5 000 

asukkaan ns. Nygrannaksen kaavoitushankkeen sisältöön tavoitellen Mankkaan säilymistä viheralueiden 

lomaan rakentuvana viihtyisänä ja pientalovaltaisena asuinympäristönä.  

Asukastapahtumat ja stipendit 

Yhdistys järjesti asukaspuistossa palmusunnuntaina 20.3.2016 perinteisen pääsiäistapahtuman, missä 

runsaat 300 lasta vanhempineen ja muine saattajineen etsi heinäpaaleihin piilotettuja pääsiäismunia, jotka n 

K-Supermarket Mankkaa oli lahjoittanut. Lisäksi oli tarjolla Taavinkylän koulun 5A ja 5B luokan oppilaiden ja 

heidän vanhempiensa järjestämä herkullinen bufetti ja partiolippukunta Mankkaan Eräsusien paistamia 

lettuja. Tapiolan Voimistelijat vetivät pupujumppaa lapsille.  Paikalla liikkui myös noitia. 

Mankkaa-seura ry:n 50-vuotisjuhlaa vietettiin asukaspuistossa 28.8.2016. Espoon kaupunkia juhlassa 

edustivat valtuuston puheenjohtaja Maria Guzenina, kaupunginhallituksen jäsen Pia Kauma sekä teknisen 

toimen johtaja Olli Isotalo, joka toi kaupungin tervehdyksen ja avasi juhlatapahtuman. Yhdistys halusi tarjota 

kaikille mankkaalaisille toimijoille mahdollisuuden tulla mukaan tapahtumaan. Tuote- ja palvelutorilla 

esittäytyivätkin useat Mankkaalla toimivat yritykset. Makasiinissa musisoivat jazz-duo Jacintha ja Arto sekä 

Musiikkikoulu Orbinskin oppilaat. Mankkaanpuron koulun 4K luokan oppilaiden vanhempien tarjoama 

maksullinen bufetti  sekä partiolippukunta Mankkaan Eräsusien paistamat letut tekivät kauppansa. Ulkona oli 

vielä tarjolla vossikka-ajelua ja Tapiolan Voimistelijoiden niin lapsille kuin aikuisille suunnattuja 

jumppatuokioita. Anna-Liisa Väkeväisen harmonikka soi viihdyttävästi. Väentuvassa mankkaalaiset Markku 

Melkko ja Raimo Keskinen esittelivät sanoin ja kuvin kaupunginosamme historiaa. Esitys todella kiinnosti 

varsinkin vanhempia mankkaalaisia. Niinpä istumapaikat loppuivat kesken. Toinen esitys päätettiinkin 

järjestää syyskokouksen yhteyteen. Lähes 300 aikuisen ja lapsen arvioitiin osallistuneen hyvän sään 

suosimaan tapahtumaan.  

Adventtisunnuntaina 27.11.2016 oli vuorossa joulun odotustapahtuma Mankkaan Makasiinissa. 

Jousenkaaren koulun oppilaiden esittämä tunnelmallinen Tiernapojat-kuvaelma oli taas kerran tapahtuman 

kohokohta. Musiikkikoulun Orbinskin oppilaat esittivät niin ikään jouluista musiikkia. Mankkaanpuron koulun 

8A luokan vanhemmat ja partiolippukunta Mankkaan Eräsudet huolehtivat tilaisuuden monipuolisesta buffet-

tarjoilusta ja muurinpohjaletuista. Tarjolla oli myös Tarja Nuurtilan valmistamia ”joulukransseja”. 

Joulupukkikin oli saapunut paikalle. Tilaisuuteen osallistui arviolta runsaat 200 lasta ja aikuista.  

Yhdistyksen oppilasstipendit jaettiin koulujen kevätjuhlissa. Stipendin saivat Taavinkylän koulusta Mira 

Syrjälä ja Leevi Liimatainen, Mankkaanpuron koulusta Leila Lavonen ja Emil Skyttä sekä Mankkaan koulusta 

Maria Kestilä, Tuukka Lehtinen ja Tommi Nikkilä. He olivat osallistuneet koulutyöhön erittäin myönteisesti ja 

menestyneet ansiokkaasti harrastuksissaan. Kaksi heistä oli edustanut Espoota kansainvälisissä 

urheilutapahtumissa. 

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö 

Yhdistys pyrki edelleen aktiivisesti vaikuttamaan ns. Nygrannaksen asemakaavahankkeen sisältöön. 

Kertomusvuonna yhdistyksen edustajat ja hankkeen projektinryhmän johto kokoontuivat yhteispalaveriin 

neljä kertaa. Syksyllä yhdistyksen muutostavoitteet saatettiin myös keskeisiä Espoon valtuustoryhmiä 

edustavien kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajien ja jäsenten tietoon. Yhdistys tavoitteli edelleen 

hankkeen asukaslukutavoitteen alentamista 5 000 asukkaasta 3 500:aan sekä sitä, että alueelle 



2 
 

rakennettaisiin korkeiden kerrostalojen sijasta pääosin vain pienkerrostaloja ja pientaloja. Tätä kannanottoa 

puolsivat useat painavat näkökohdat. Ensinnäkin se oli kaava-alueen lähellä jo asuvien lähes yksimielisen 

kannan mukainen (lähde; asukkaiden kaupungille lähettämät mielipiteet syksyllä 2015). Edelleen 

yhdistyksen esitys vastasi voimassa olevaa yleiskaavaa, missä kaavan päämerkintä on A2, mikä tarkoittaa 

matalaa ja tiivistä asuinaluetta. Järeä yleiskaavan vastainen kerrostalorakentaminen heikentäisi 

pientalovaltaisen viheralueiden lomaan sijoittuneen kaupunginosan vetovoimaa. Nygrannaksen hanke 

sellaisenaan on myös huonoa kaupunkisuunnittelua siksi, että julkisen liikenteen yhteydet kaava-alueelta 

tuleville metroasemille ja rautatieasemille kannattavaisuussyistä tulevat jäämään hyvin huonoiksi. Hyvin 

toimivat autopaikkajärjestelyt ovat siis välttämättömiä asukkaiden arjen sujumisen kannalta. 

Asemakaavaehdotusta tarkistettiinkin jonkin verran autopaikkojen osalta. Sen sijaan yhdistyksen 

päätavoitteita ei ollut otettu huomioon kaavaehdotuksessa kertomusvuoden loppuun mennessä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ottanee kantaa hankkeeseen vuonna 2017. Yhdistys tulee jatkamaan 

ponnisteluja muutosten saamiseksi. 

Uusi Turveradantie otettiin käyttöön elokuussa 2015. Kertomusvuonna yhdistys esitti parannuksia uuden tien 

ja Vanhan Mankkaantien risteysjärjestelyihin kahteen otteeseen. Aluksi nimittäin risteyksen liikennevalo-

ohjaus toimi kömpelösti ja toisaalta kuorma-autoliikenteen läpiajokieltoa ei ollut osoitettu liikennemerkeillä 

selkeästi. Yhdistyksen vaatimukset johtivatkin parannuksiin ja liikenne sujui vuoden loppupuolella jo 

tyydyttävästi. Kun Länsi-metron käyttöönotto siirtyi vuodelle 2017, niin oli vielä kokematta, miten pahasti 

liikenne puuroutuu risteyksessä metron bussisyöttöliikenteen alkaessa täydessä laajuudessa.  

Lujabetoni Oy haki kertomusvuonna Mankkaan ja Laajalahden rajalla sijaitsevalle betoniasemalleen 5 

vuoden jatkoaikaa sekä käyttöaikojen laajentamista iltaisin ja viikonloppuisin. Aseman sijainti golf-kentän läpi 

kulkevan ulkoilutien varrella ja lähellä Laajalahden länsiosan asuntoalueita puolsivat Mankkaan-seuran 

mielestä jatkoluvan epäämistä. Yhdistyksen jättämästä ja muista vastustavista kannanotoista huolimatta 

jatkolupa myönnettiin, mutta käyttöaikojen laajentamiseen kaupunki ei suostunut.  

Yhdistys on osallistunut kaupungin marraskuussa aloittamaan Etelä-Espoon luonnon ja 

maisemahoitosuunnitelman tekemiseen. Suunnitelma valmistunee vuonna 2017.  

Tiedotus 

Yhdistyksen julkaisema Mankkaan Uutiset ilmestyi 3 kertaa eli maaliskuussa, kesäkuussa ja lokakuussa.  

Kesäkuun numero oli juhlanumero (yhdistys 50 vuotta), missä oli useita juttuja Mankkaan historiasta. Niitä 

olivat kirjoittaneet päätoimittaja Ritva Pesonen, Markku Melkko ja Raimo Keskinen. Lehdessä kerrottiin 

entiseen tapaan mankkaalaisille niin ikään yhdistyksen uutisia sekä käsiteltiin ajankohtaisia kaavoitus-, 

liikenne- ja muita aiheita. Mankkaalaiset yritykset käyttivät edellisvuotta vähemmän lehden ilmoitustilaa. 

Ilmoitustulot, 1710 euroa, alenivat edellisvuodesta 30 %. Johtokunnan jäsenet ovat talkootyönä jakaneet 

lehdet ja asukastapahtumamainokset kaikkiin mankkaalaisten noin 3 500 postilaatikkoon. 

Yhdistyksen kotisivuilta, www.mankkaa-seura.fi, on voinut seurata ajantasaisesti yhdistyksen toimintaa ja 

kaupungin Mankkaata koskevien asioiden etenemistä Espoon kaupungin hallinnossa.  

Yhteistyö  

Yhdistys on Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) jäsen. Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Reijo 

Stedt toimi EKYL:n hallituksen jäsenenä. Niin ikään yhdistys on Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön 

(EOK) jäsen, jonka hallitukseen kuului yhdistyksemme entinen johtokunnan jäsen Eila Ruuth-Idman. 

Hallinto 

Yhdistyksen johtokunta kokoontui 9 kertaa Mankkaan Väentuvalla ja johtokunnan keskuudestaan valitsemat 

työryhmät tarpeen vaatiessa. Johtokunnan ja sen kolmen työryhmän (tiedotustyöryhmä, asukas- ja 

kulttuurityöryhmä, sekä kaavoitus- ja liikennetyöryhmä) kokoonpanot olivat kertomusvuonna seuraavat: 

Jukka Peltola, puheenjohtaja 

Riitta Santasalo, varapuheenjohtaja, kaavoitus ja liikenne (jäsen) 

Ritva Pesonen, rahastonhoitaja, Mankkaan Uutisten päätoimittaja, tiedotus (pj.) 

http://www.mankkaa-seura.fi/
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Hannu Kyrölä, johtokunnan sihteeri 

Riitta Koskinen, asukas ja kulttuuri (jäsen), kaavoitus ja liikenne (jäsen) 

Irene Hyyppä, asukas ja kulttuuri (pj.) 

Raija Lumme, asukas ja kulttuuri (jäsen) 

Markku Melkko, tiedotus (jäsen)  

Juhani Vähäaho, kaavoitus ja liikenne (pj) 

Hannu Ujula, (erosi tammikuussa 2016 paikkakunnalta poismuuton takia) 

Rowena Routh-Kärki, asukas ja kulttuuri (jäsen), tiedotus (jäsen) 

Tapani Lehikoinen, tiedotus (jäsen), kaavoitus ja liikenne (jäsen) 

Eriika Arcisz, asukas ja kulttuuri (jäsen) 

 

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Kirsi Ojala ja kirjanpitäjänä Jukka Laukkanen (Padre Oy.) 

 

Yleiskokoukset 

Kertomusvuonna pidettiin johtokunnan kutsusta kaksi sääntömääräistä yhdistyksen kokousta Mankkaan 

Väentuvalla. Kevätkokouksessa 15.3.2016 hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, 

käsiteltiin toiminnantarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaudet tilivelvollisille. Kokouksen jälkeen 

Forever Living Productsin Matti Siikanen piti mielenkiintoisen esityksen aikuisten hyvinvoinnista ja esitteli 

Aloe Vera-merkkisiä hyvinvointituotteita. Tuotteita ostettiin vilkkaasti. 

Syyskokous 18.10.2016 oli henkilövaalikokous. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Irene Hyyppä Jukka 

Peltolan kerrottua olevansa estynyt. Hannu Ujula oli eronnut johtokunnasta tammikuussa hänen muutettua 

pois Mankkaalta.  Johtokunnasta olivat lisäksi pyytäneet eroa Tapani Lehikoinen ja Riitta Koskinen. Heidän 

tilalle valittiin johtoluntaan uusiksi jäseniksi Raimo Keskinen ja Tarja Nuurtila Toiminnantarkastajaksi valittiin 

uudelleen Kirsi Ojala. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Tuomo Kangas. Valittujen toimikaudet alkavat 

1.1.2017. Kokous hyväksyi myös vuodelle 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion johtokunnan esityksen 

mukaisina. Jäsenmaksuksi määrättiin entinen eli 10 euroa. Kokouksen jälkeen Markku Melkko ja Raimo 

Keskinen pitivät jo toisen kerran suurta suosiota jo juhlatapahtumassa saaneen esityksen; Mankkaan 

historiaa sanoin ja kuvin. 

Talous 

Yhdistyksen tulot ja menot olivat vuonna 2016 verrattuna edellisvuoteen ja talousarvioon seuraavat: 

  
TULOSLASKELMA  

 
TALOUSARVIO 

  
2015 2016 

 
2016 

 TUOTOT 
      Jäsenmaksut 
 

4 037,00 3 850,00 
 

3 600,00 
 Kaupungin avustus 

 
500,00 500,00 

 
1 500,00 

 Ilmoitustuotot ja muut tuotot 
 

2 905,51 1 760,00 
 

2 700,00 
 Yhteensä 

 
7 442,51 6 110,00 

 
7 800,00 

 KULUT 
      Mankkaan Uutiset, taitto ja painatus 
 

3 085,77 4 351,46 
 

3 000,00 
 Asukastapahtumat 

 
1 464,04 1 688,03 

 
2 900,00 

 Oppilasstipendit 
 

300,00 350,00 
 

500,00 
 Kotisivut 

 
191,61 79,00 

 
600,00 

 Jäsenmaksupostitus 
 

400,00 528,15 
 

400,00 
 Pankkikulut 

 
250,33 222,09 

 
300,00 

 Jäsenmaksut, vakuutukset, kirjanpito 
 

636,79 694,58 
 

700,00 
 Yhteensä 

 
6 328,54 7 913,31 

 
8 400,00 

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 
 

1 113,97 -1 803,31 
 

-600,00 
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Vuoden 2016 taloudellinen tulos oli reilusti tappiollinen. Se aiheutui pääosin siitä, että Mankkaan Uutisten 

juhlanumerossa 2/2106 (yhdistys 50 vuotta) kerrottiin kaupunginosan historiasta useissa jutuissa ja lehti oli 

siksi tavallista monisivuisempi. Taitto- ja painatuskulut olivatkin 4 351,46 euroa tavanomaisen noin 3 000,00 

euron sijasta. Yhdistyksen jäsenluku ja jäsenmaksutulot alenivat hieman samoin kuin ilmoitustulot. Yhdistys 

anoi kaupungilta 1500 euron avustusta lähinnä juhlatapahtuman taiteilijakuluihin. Myönnetty määrä oli 500 

euroa. Juhlatapahtuman sisältöä karsittiinkin ja sen vuoksi asukastapahtumien kulut nousivat vain vähän 

edellisvuodesta. 

Johtokunta esittää, että tilivuoden tappio 1 803,31 euroa siirretään taseen edellisten tilivuosien 

voitto/tappiotilille. 

Mankkaalla 21.2.2017 

Johtokunta  
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