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MANKKAA-SEURA RY. 

Toimintakertomus vuodelta 2019 

Yleistä 

Vuosi 2019 oli Mankkaa-seura ry:n 53. 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 326 

henkilöä. Luku pysyi jokseenkin ennallaan. Asukastapahtumiin osallistui arviolta runsaat 800 mankkaalaista 

lasta ja aikuista.  

Asukastapahtumat, kouluyhteistyö ja valokuvauskilpailu 

Mankkaa-seura järjestää yhteistyössä muiden kaupunginosassa toimivien yhteisöjen kanssa 

asukastapahtumia, myöntää stipendejä koulujen päättöluokkien oppilaille sekä pyrkii muilla tavoin 

edistämään mankkalaisten kulttuuriharrastuksia. 

Yhdistys järjesti asukaspuistossa palmusunnuntaina 14.4.2019 perinteisen pääsiäistapahtuman, missä noin 

250 lasta vanhempineen ja saattajineen etsi heinäpaaleihin piilotettuja pääsiäismunia, jotka Mankkaan K-

Supermarket oli taas kerran lahjoittanut. Lisäksi oli tarjolla Taavinkylän koulun  3A 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 1.12.2019 oli vuorossa joulun odotustapahtuma Mankkaan Makasiinissa. Jousenkaaren koulun 

oppilaiden taitavasti esittämä ja tunnelmallinen Tiernapojat-kuvaelma oli taas kerran tapahtuman 

kohokohta. Mankkaanpuron koulun oppilasryhmä lauloi sikermän tuttuja joululauluja. Mankkaanpuron  

koulun 9D luokan oppilaat ja vanhemmat puolestaan huolehtivat tilaisuuden monipuolisesta buffet-

tarjoilusta ja kotiin vietävien joululeivonnaisten myynnistä. Tuotto meni luokan oppilaiden tulevan Irlannin 

matkan kulujen kattamiseen. Tarjolla oli myös Nuurtilan sisarusten valmistamia jouluisia havupalloja ja -

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

Yhdistyksen 50 euron suuruiset oppilasstipendit luovutettiin koulujen päättöluokkien kevätjuhlissa. 

Stipendin saivat Taavinkylän koulusta Jonatan Mollberg ja Mehak Chaudhary, Mankkaanpuron koulusta 

Emma Ristola ja Elmiina Siikala sekä Mankkaan koulusta Malla Lonka, Atte Kosola ja Tomi Sumell. 

Mankkaan kolmessa koulussa aloitti elokuussa 2019 kolmannen luokan yli 300 oppilasta. Yhdistys rahoitti 

heille  kaikille ” Turvallisesti Netissä” oppaan. Oppaan oli tuottanut Tapiolan Lions-Club. Opas jaettiin 

oppilaille syyskuussa. 

Yhdistys avasi syyskussa vakokuvauskilpailun, teemana ”Minun Mankkaani”.  Kilpailu kestää vuoden ajan ja 

on avoin kaikille mankkaalaislle. Kuvien avulla tallennetaan myös nyky-Mankkaata tulevien sukupolvien 

tarkasteltavaksi. Kymmenen parasta kuvaa palkitaan syksyllä 2020. Palkintolautakunnan puheenjohtajana 

toimii tunnettu mankkalainen valokuvaaja Mauritz Hellström. 

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö 

 Yhdistys seurasi kertomusvuonna aktiivisesti  Lukukallion ja Nygrannaksen asemakaavahankkeen 

etenemistä. Edistyminen oli kuitenkin varsin vähäistä. Kaava-aluella  ja sen lähettyvillä asuvien kannalta jo 
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kohtuuttoman pitkäksi venynyt epävarmuuden aika kasvoi taas vuodella. Alueesta valmistui tammikuussa 

kaupungin tilaama entistä kattavampi luontoselvitys. Sen mukaan varsinkin Lukukalliolta sekä Kehä II:n 

viereisestä metsiköstä löytyi aiempaa runsaammiin mm. lepakoiden ja liito-oravien pesimäalueita ja muita 

säilytettäviä luontoarvoja. Oli selvää, että uudet löydökset rajaavat merkittävästi 

kaavoittamismahdollisuuksia.  

Yhdistys valmistautui kertomusvuonna  puolustamaan asukkaitten etuja myös oikeusteitse. Mahdollisten 

valistusten oikeudellisista perusteista valmistui tammikuussa selvitys. 

Yhdistys laati helmikuussa muistutuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan nähtäville hyväksymästä 

asemakaavasta koskien Mankkaan asukaspuistossa sijaitsevan päiväkodin laajentamista. Laajentamishanke 

on sinänsä perusteltu. Muistutuksessa vaadittiin  liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä laajenevan 

päiväkodin ja viereisen taloyhtiön yhteiseen ajo- ja kevyen liikenteen liittymään Kokinkyläntielle. 

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.  

Yhdistys otti yhteyttä mankkalaisiin kansanedustajiin ja Kotiseutuliittoon Sipilän hallituksen  viime töinään 

antaman ns. kurtturuusuasetuksen aiheuttamista hävityskustannuksista. Mankkalaisten hoidetuilla pihoilla 

esiintyy runsaasti hävitettäväksi määrättyjä kauniita ruusupensaslajeja. Sen sijaan pihojen ulkopuolella niitä 

ei esiinny. Pihoilta poistaminen olisi siten turhaa. 

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, 2670 euroa, kattoivat lehden taitto- ja painatuskuluista suurimman osan. 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.  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 edelleen EKYL:n hallituksen jäsenenä. Niin ikään yhdistys oli Espoon Omakotiyhdistysten 

Keskusjärjestön (EOK) jäsen. Keskusjärjestön toiminta lakkautettiin kertomusvuoden aikana. Mankkaa-

seura sai marraskuussa jäsenosuuttaan vastaavan 640 euroa EOK:n jäljelle jääneistä varoista. 
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Hallinto 

Yhdistyksen johtokunta kokoontui 8 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, yhdistyksen puheenjohtaja 

Hannu Kyrölä, johtokunnan sihteeri 

Riitta Koskinen, rahastonhoitaja, kaavoitus ja liikenne (jäsen) 

Irene Hyyppä, yhdistyksen varapuheenjohtaja, asukas ja kulttuuri (pj)  

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) 

Jaana Kauppila, kaavoitus ja liikenne (jäsen) 

Ari Malmio, kaavoitus ja liikenne (jäsen) 

Riitta Santasalo, kaavoitus ja liikenne (jäsen) 

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

Vuosikokoukset 

Kertomusvuonna pidettiin johtokunnan kutsusta kaksi sääntömääräistä yhdistyksen vuosikokousta. 

Kevätkokouksessa Mankkaan Väentuvalla 19.3.2019 klo 19 hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja 

toimintakertomus, käsiteltiin toiminnantarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaudet tilivelvollisille. 

Kokouksen jälkeen kuultiin esitys Lukukallion ja Nygrannanksen kaavoitusalueen luontoselvityksen 

sisällöstä. Alustuksen piti selvityksen tehneen Enviro Oy:n tutkija Esa Lammi. Esitys herätti vilkkaan 

keskustelun. 

Syyskokous Mankkaan Väentuvalla pidettiin 15.10.2019 klo 19. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 

uudelleen Jukka Peltola.  Johtokunnan jätti varapuheenjohtaja Irene Hyyppä, joka varsinkin 

asukastyöryhmän puheenjohtajana oli antanut merkittävän panoksen yhdistyksen hyväksi. Johtokuntaan 

valittiin muut entiset jäsenet sekä uusiksi jäseniniksi Cissi Lindberg ja Jussi Aho. Toiminnantarkastajaksi 

valittiin Kirsi Ojala ja varatoiminnantarkastajaksi Tuomo Kangas, molemmat uudelleen. Valittujen 

toimikaudet alkavat 1.1.2020. Kokous hyväksyi myös vuodelle  2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion 

johtokunnan esityksen mukaisina. Jäsenmaksuksi määrättiin entinen eli 10 euroa. Kokouksen jälkeen  

Mauritz Hellström kertoi ammattivalokuvaajan työstä. Samalla avattiin jo aiemmin kerrottu  

valokuvauskilpailu ” Minun Mankkaani”. 
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Talous 

Vuoden 2019 tilinpäätös päätyi 1271,42 euron  ylijäämään. Siihen vaikutti jo aiemmin mainittu 640 euron 

kertaluontoinen varojen palautus lakkautetulta Espoon Omakotiyhdistysten Keskusliitolta. 

Kaupunki myönsi yhdistykselle  600 euron toiminta-avustuksen. Anottu määrä oli 1000 euroa. 

Vertailukelposet  jäsenmaksutuotot kasvoivat 10 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2018 lukuun sisältyi 

jäseniltä pyydettyjä vapaaehtoisia lisämaksuja edunvalvontaa varten noin 1600 euroa.  Vertailukelpoiset 

jäsenmaksutuotot olivat siis  3572 euroa vuonna 2018 ja 3930 euroa vuonna 2019. Yhä useammat jäsenet 

maksoivat kaksinkertaisen jäsenmaksun joko puolison puolesta  tai tukeakseen muutoin toimintaamme. 

Hyvä tulos kartutti edelleen yhdistyksen taloudellisia voimavaroja toiminnan kehittämiseen . 

Yhdistyksen tulot ja menot olivat vuonna 2019 verrattuna edellisvuoteen ja talousarvioon seuraavat: 

                                                                                                         TULOSLASKELMA                         TALOUSARVIO 

 Tuotot                                                                                           2018                        2019                          2019   

Jäsenmaksut                                                                              5172,00                    3930,00                      3700 

Kaupungin avustus                                                                     600,00                       600,00                      1000 

Ilmoitustulot , Mankkaan Uutiset                                          3100,00                    2670,00                       2800 

Muut tuotot                                                                                     0                            670,00                          0 

YHTEENSÄ TUOTOT                                                                 8872,00                      7870,00                       7500                                                                                

 Kulut 

Mankkaan Uutiset, taitto ja painatus                                  3052,76                      3076,93                        3300 

Asukastapahtumien kulut                                                        369,91                        468,71                        1500 

Oppilasstipendit                                                                         400,00                        350,00                          350 

Postitus ja kopiointi                                                                   646,00                      1238,60                       1200                                                                                          

Pankkikulut                                                                                  233,41                        229,29                         100 

Muut kulut (mm. kotisivut, vakuutukset ja kirjanpito)         949,68                      1235,05                      1050              

YHTEENSÄ KULUT                                                                     5651,76                      6598,58                      7500         

Tilikauden yli/alijäämä                                                        + 3220,24                    +1271,42                            0             

Johtokunta ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 1271,42 euroa siirretään edellisten tilikausien 

ylijäämä/alijäämätilille. 

 Mankkaalla 25.2.2020 

Johtokunta  
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