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MANKKAA-SEURA RY.
Toimintakertomus vuodelta 2018
Yleistä
Vuosi 2018 oli Mankkaa-seura ry:n 52. toimintavuosi. Yhdistys toimii mankkaalaisten yhdyssiteenä, pyrkii
valvomaan asuinalueen ja asukkaiden etuja sekä edistämään Mankkaan kaikinpuolista kehittymistä ja
asuinympäristön viihtyisyyttä. Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden lukumäärä oli vuoden lopulla 329
henkilöä. Asukastapahtumiin osallistui arviolta 750 lasta ja aikuista. Yhdistys pyrki kertomusvuonna
edelleen vaikuttamaan eritoten Espoon kaupungin vuonna 2015 uudelleen käynnistämän Lukukallion ja
Nygrannaksen asemakaavahankkeen sisältöön. Kaavaesitys tuli maaliskuussa
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn.
Asukastapahtumat ja stipendit
Mankkaa-seura järjestää yhteistyössä muiden kaupunginosassa toimivien yhteisöjen kanssa
asukastapahtumia sekä myöntää stipendejä koulujen päättöluokkien oppilaille.
Yhdistys järjesti asukaspuistossa palmusunnuntaina 25.3.2018 perinteisen pääsiäistapahtuman, missä
runsaat 200 lasta vanhempineen ja saattajineen etsi heinäpaaleihin piilotettuja pääsiäismunia, jotka
Mankkaan K-Supermarket oli taas kerran lahjoittanut. Lisäksi oli tarjolla Taavinkylän koulun 4C luokan
oppilaiden ja heidän vanhempiensa järjestämä herkullinen buffetti, jonka tuotolla katettiin luokan
leirikoulun kuluja. Tarjolla oli myös Nuurtilan sisarusten keväisiä kukkakoreja. Paikalla liikkui noitia.
Sunnuntaina 2.12.2018 oli vuorossa joulun odotustapahtuma Mankkaan Makasiinissa. Jousenkaaren koulun
oppilaiden taitavasti esittämä ja tunnelmallinen Tiernapojat-kuvaelma oli taas kerran tapahtuman
kohokohta. Mankkaalaisen musiikkikoulu Orbinskin eri-ikäiset oppilaat esittivät jouluista ja muuta
musiikkia. Mankkaan koulun 8D luokan oppilaat ja vanhemmat huolehtivat tilaisuuden monipuolisesta
buffet-tarjoilusta ja kotiin vietävien joululeivonnaisten myynnistä. Tuotto meni tälläkin kertaa leirikoulun
kulujen kattamiseen. Tarjolla oli myös Nuurtilan sisarusten valmistamia jouluisia havupalloja ja -kransseja.
Joulupukkikin oli saapunut paikalle. Tilaisuuteen osallistui arviolta runsaat 250 lasta ja aikuista.
Yhdistyksen 50 euron suuruiset oppilasstipendit luovutettiin koulujen päättöluokkien kevätjuhlissa.
Stipendin saivat Taavinkylän koulusta Vilma Kopra ja Jiri Tukonen, Mankkaanpuron koulusta Topi Hero,
Tapio Seitsonen ja Leevi Virtanen sekä Mankkaan koulusta Rasmus Jauri, Laura Heinistö ja Aapo Väisänen.
Yhdistys suunnitteli kertomusvuoden lopulla toimenpiteitä uusien jäsenten hankkimisesta
täydennysrakentamisen yhteydessä valmistuvien uusien taloyhtiöitten asukkaiden piiristä.
Kaavoitus, liikenne ja ympäristö
Yhdistys pyrki kertomusvuonna edelleen aktiivisesti vaikuttamaan Lukukallion ja Nygrannaksen
asemakaavahankkeen sisältöön. Yhdistyksen edustajat ja hankkeen projektinryhmän johto kokoontuivat
yhteispalaveriin 2 kertaa. Niissä kävi ilmi, ettei yhdistyksen ja asukkaitten jo syksyllä 2015 esittämiä
epäkohtia ja huolenaiheita ollut lainkaan otettu huomioon. Kaupunkisuunnittelulautakuntaan tulikin
maaliskuussa 2018 virkamiesesitys, joka on voimassaolevan yleiskaavan hengen ja kirjaimen vastainen.
Ehdotus sijoittaisi tuhansia asukkaita huonojen julkisten joukkoliikennepalvelujen ja ala-arvoisen
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asukaspysäköinnin (massiiviset paikoitustalot) varaan, ja jonka sisältämät järeät ja korkeat kerrostalot
turmelisivat pahoin Mankkaan pientaloihin ja viheralueisiin rakentuneen asuinympäristön.
Yhdistys, vedoten 38 taloyhtiön vuonna 2015 esittämiin mielipiteisiin (85 % mielipiteen antajista) sekä 1405
asukkaan vuonna 2017 allekirjoittamaan vetoomukseen, toimitti lautakunnan jäsenille ennen kokousta
seuraavan päätösehdotuksen;
”Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa ehdotuksen valmisteltavaksi siten, että siihen
tehdään seuraavat muutokset.
1.
Yleiskaava-alueelle A2 (matala ja tiivis asuinalue) sijoitetaan pääasiassa pientaloja, rivitaloja ja
kaupunkipientaloja (townhouse). Lisäksi voidaan sijoittaa ensi sijassa korkeintaan kolme asuinkerrosta
sisältaviä pienkerrostaloja.
2.
Asukaspysäköintipaikat sijoitetaan tonteille tai pienkerrostalojen kellareihin. Erillisiä
paikoitustaloja ei kaavoiteta.
3.

Ehdotuksen sisältämät viheralueet ja katuyhteydet säilytetään.

4.
Lukukallion laelle sijoitettua rakentamatonta viheraluetta pyritään laajentamaan ja sijoittamaan
asuintaloja myös Lukutien lounaispuolelle.”
Yhdistys esitteli näkökohtiaan jo aiemmin talvella useille lautakunnan jäsenille, jotka kutsuttiin tutustumaan
kaava-alueelle. Lautakunta päätyikin palauttamisen kannalle. Siinä lautakunta edellytti saavansa
käsiteltäväkseen ainakin vaihtoehdon, missä Lukukallion lakialueille ei lainkaan rakennettaisi ja Keskiselle
alueelle lähinnä vain pientalomaisia puutalokortteleita. Lautakunta ei antanut erillisohjeita Pohjoiselle
alueelle, mutta ohjeisti koko kaava-alueen suunnittelua niin, että uudet rakennusmassat sovitetaan
ehdotusta paremmin nykyiseen pientalokantaan.
Kaupunkisuunnittelukeskus ei aloittanut uusien vaihtoehtojen valmistelua kertomusvuoden aikana
lukuunottamatta luontoselvityksen tarkentamista. Yhdistyksen edustajat tapasivat elokuun lopulla teknisen
toimen johtajan Olli Isotalon sekä muuta hankkeen virkamiesjohtoa pyrkien kiirehtimään valmistelun
aloittamista. Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä asuvien kannalta epävarmuus tulevasta on jo
jatkunut kohtuuttoman pitkään.
Yhdistys valmistautui kertomusvuonna puolustamaan asukkaitten etuja myös oikeusteitse. Johtokunta
pyysikin jäseniä keväällä 2018 maksamaan 10 euron varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ylimääräisen kympin
tai suuremman lahjoituksen, millä kartutettaisiin varoja mahdollisten valitusoikeudenkäyntien kuluja
varten. Varoja kertyi 1516 euroa. Tulevien valitusten oikeudellista sisältöä ryhdyttiin selvittämään.
Kertomusvuoden lopulla yhdistys lähetti kaupungin tekniselle toimelle kaksi kirjelmää Mankkaan
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Ensimmäinen niistä koski Mankkaan päiväkodin
laajentamishankkeeseen liittyvää ajoyhtettä Kokinkyläntielle. Toinen sisälsi vaatimuksen hidasteiden
asentamisesta Mankkaantien ja Porttitien risteyksen lähialueelle.
Mankkaa-seuran jättibalsamitalkoot järjestettiin jälleen kerran yhdessä Juhanilan kyläyhdistyksen kanssa
heinäkuussa. Vetäjänä toimi yhdistyksen sihteeri Hannu Kyrölä. Työ kohdistui pääasiassa Mankkaan
asukaspuiston lähiympäristöön. Kaupunki tuki hanketta kiitettävästi tuoden jätesäkkejä ja hanskoja sekä
kuljettamalla kitkemisjätteet hävitettäväksi.
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Kertomusvuoden lopulla yhdistys suunnitteli toimenpiteitä, millä voitaisiin parantaa Kokinkyläntien varrella
asuvien huonoa bussiyhteyttä Urheilupuiston tai Tapiolan metroasemalle.
Tiedotus
Yhdistyksen julkaisema Mankkaan Uutiset ilmestyi 3 kertaa eli maaliskuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. .
Lehdessä kerrottiin entiseen tapaan mankkaalaisille yhdistyksen uutisia sekä käsiteltiin ajankohtaisia
kaavoitus-, liikenne- ja muita aiheita. Lisäksi jatkui johtokunnan jäsen Markku Melkon kirjoittama
Mankkaan historiaa valaiseva juttusarja. Mankkaalaiset yritykset käyttivät runsaasti lehden ilmoitustilaa.
Ilmoitustulot, 3100 euroa, kattoivat lehden taitto- ja painatuskulut kokonaan. Johtokunnan jäsenet jakoivat
edelleen talkootyönä lehdet ja asukastapahtumamainokset kaikkiin mankkaalaisten noin 3500
postilaatikkoon.
Yhdistyksen kotisivuilta, www.mankkaa-seura.fi, voi myös seurata yhdistyksen toimintaa ja kaupungin
Mankkaata koskevien asioiden etenemistä Espoon kaupungin hallinnossa. Sivujen päivityksessä oli viiveitä
vuoden loppupuolella päivittäjän sairastuttua. Yhdistys pyrki myös aktivoimaan asukkaita pitämään
yhteyttä palautekanavissa; mankkaa.seura@gmail.com ja facebookissa osoitteessa mankkaaseurauusi.
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 8 kertaa Mankkaan Väentuvalla ja johtokunnan keskuudestaan
valitsemat työryhmät tarpeen vaatiessa. Johtokunnan ja sen kolmen työryhmän (tiedotustyöryhmä, asukasja kulttuurityöryhmä, sekä kaavoitus- ja liikennetyöryhmä) kokoonpanot olivat kertomusvuonna seuraavat:
Jukka Peltola, yhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Kyrölä, johtokunnan sihteeri, kaavoitus ja liikenne (jäsen)
Riitta Koskinen, rahastonhoitaja, kaavoitus ja liikenne (jäsen)
Irene Hyyppä, yhdistyksen varapuheenjohtaja, asukas ja kulttuuri (pj)
Raija Lumme, asukas ja kulttuuri (jäsen)
Rowena Routh-Kärki, asukas ja kulttuuri (jäsen)
Raimo Keskinen, Mankkaan Uutisten päätoimittaja, tiedotus (pj)
Markku Melkko, tiedotus (jäsen)
Tarja Nuurtila, tiedotus (jäsen)
Juhani Vähäaho, kaavoitus ja liikenne (pj)
Riitta Santasalo, kaavoitus ja liikenne (jäsen)
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Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Kirsi Ojala ja kirjanpitäjänä Jukka Laukkanen (Padre Oy.)
Vuosikokoukset
Kertomusvuonna pidettiin johtokunnan kutsusta kaksi sääntömääräistä yhdistyksen vuosikokousta.
Kevätkokouksessa Mankkaan Väentuvalla 20.3.2018 klo 19 hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus, käsiteltiin toiminnantarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaudet tilivelvollisille.
Kokouksen jälkeen Mankkaalla asuva tekstiilitaiteilija ja koruompelija Marina Siimis esitteli varsinkin upeita
silkkitöitään ja kertoi niiden valmistamisesta.
Syyskokous Mankkaan Väentuvalla pidettiin 23.10.2018 klo 19. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
uudelleen Jukka Peltola. Johtokunnasta oli pyytänyt eroa Raija Lumme. Johtokuntaan valittiin muut entiset
jäsenet sekä uusiksi jäseniniksi Jaana Kauppila ja Ari Malmio. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kirsi Ojala ja
varatoiminnantarkastajaksi Tuomo Kangas, molemmat uudelleen. Valittujen toimikaudet alkavat 1.1.2019.
Kokous hyväksyi myös vuodelle 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion johtokunnan esityksen
mukaisina. Jäsenmaksuksi määrättiin entinen eli 10 euroa. Kokouksen jälkeen eläinlääkäri Riina Larmela
(Sinimäessä toimiva eläinklinikka Livet) piti mielenkiintoisen ja paljon keskustelua herättäneen alustuksen
kissojen ja koirien hampaiden ongelmista ja niiden hoidosta.

Talous
Vuoden 2018 tilinpäätös päätyi 3220, 24 euron ylijäämään. Siihen vaikutti eniten kolme tekijää. Ensinnäkin
jäsenet maksoivat varsinaisten jäsenmaksujen lisäksi johtokunnan pyynnöstä ylimääräisiä jäsenmaksuja
yhteensä 1516 euron arvosta. Varsinaiset jäsenmaksutuotot olivat 3656 euroa eli jokseenkin edellisen
vuoden tasolla. Toiseksi yhdistys oli budjetissaan varannut asukastapahtumien kuluihin 2150 euroa,
varsinkin esiintyjien palkkioihin. Monestakin eri syystä tapahtumia ei ajatellussa lajuudessa kyetty
järjestämään ja budjetoidut varat pääosin säästyivät. Kolmanneksi Mankkaan Uutisten mainostulot
kattoivat lehden taitto- ja painatuskulut kokonaan.
Kaupunki myönsi yhdistykselle 600 euron toiminta-avustuksen. Anottu määrä oli 1000 euroa.
Hyvä tulos kartutti yhdistykselle voimavaroja asukkaiden etujen puolustamiseen myös oikeusteitse ja
toiminnan kehittämiseen .
Yhdistyksen tulot ja menot olivat vuonna 2018 verrattuna edellisvuoteen ja talousarvioon seuraavat:
TULOSLASKELMA
2017

TALOUSARVIO

2018

2018

3640,10

5172,00

3600

500,00

600,00

1000

Ilmoitustulot ja muut tulot

1720,00

3100,00

2700

YHTEENSÄ TUOTOT

5860,10

8872,00

7300

Tuotot
Jäsenmaksut
Kaupungin avustus
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TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO

2017

2018

2018

3210,48

3052,76

3100

Asukastapahtumien kulut

437,08

369,91

2150

Oppilasstipendit

350,00

400,00

350

78,00

150,00

200

1176,35

646,00

550

63,28

233,41

250

799,68

700

Kulut
Mankkaan Uutiset, taitto ja painatus

Kotisivut
Postitus ja kopiointi
Pankkikulut

Muut kulut (mm. jäsenmaksut, vakuutukset ja kirjanpito) 704,23
YHTEENSÄ KULUT

6019,42

5651,76

7300

Tilikauden yli/alijäämä

-159,32

+ 3220,24

0

Johtokunta ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 3220,24 euroa siirretään edellisten tilikausien
ylijäämä/alijäämätilille.
Mankkaalla 19.2.2019
Johtokunta
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