MANKKAA-SEURA RY.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Yleistä
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa Mankkaan asukkaiden etuja sekä edistää kaupunginosan kehittymistä ja
asuinympäristön viihtyisyyttä.
Asukastapahtumat, stipendit ja muu kulttuuritoiminta
Yhdistys tuottaa lapsille, heidän vanhemmilleen ja muille asukasryhmille suunnattuja asukastapahtumia.
Palmusunnuntain ja Adventtisunnuntain tapahtumista on jo tullut suosittu perinne. Niitä järjestetään
koronatilanteen salliessa myös 2021. Talouden sallimissa puitteissa tehdään ohjelmayhteistyötä mm.
Mankkaan päiväkotien ja koulujen sekä mankkaalaisten esiintyvien harrastajien tai ammattiin opiskelevien
taiteilijoiden kanssa. Niin ikään Mankkaa-seura tarjoaa koulujen vanhempainyhdistyksille
asukastapahtumissa mahdollisuuksia kahvitarjoiluun ja myyjäisiin, joiden tuotto menee niiden toiminnan
hyväksi. Yhdistys rahoittaa stipendit seitsemälle Mankkaalla koulua käyvälle oppilaalle. Yhdistys hakee
Espoon kaupungilta 1000 euron avustusta edellä mainittujen toimien rahoittamiseen.
Yhdistyksen vuosikokoukset pidetään maaliskuussa ja lokakuussa. Vuosikokousten yhteyteen järjestetään
mahdollisuuksien mukaan koronatilanteesta riippuen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia kulloinkin jäsenille
kiinnostavista aiheista.
Kaavoitus, ympäristö ja julkiset palvelut
Yhdistyksen johtokunta ja sen keskuudestaan valitsemat työryhmät seuraavat aktiivisesti asukkaiden
näkökulmasta Mankkaan asemakaavoitusta, julkisten liikenne-, päiväkoti- ja peruskoulupalvelujen
kehittymistä sekä asuinympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Yhdistys pyrkii hyvään tietojen vaihtoon ja
muuhun yhteistyöhön Espoon kaupungin viranhaltijoitten ja luottamushenkilöiden kanssa. Yhdistys antaa
kannanottoja ja lausuntoja kulloinkin esille tulleista aiheista, sekä käyttää tarvittaessa valitusoikeuttaan
kaupungin tekemistä päätöksistä. Edunvalvontaa tehostetaan aktivoimalla asukkaitten ja yhdistyksen välisiä
palautekanavia mankkaa.seura@gmail.com ja facebookissa osoitteessa mankkaalaiset. Kaavoituksessa
yhdistyksen tavoitteena on, että Mankkaa säilyisi ja kehittyisi pientalovaltaisena, viheralueisiin lomittuvana
terveellisenä ja viihtyisänä asuinalueena. Erityisesti seurataan Nygrannaksen kaavoituksen etenemistä ja
pyritään vaikuttamaan sen lopputulokseen sekä Lukukallion säilymiseen virkistysalueena.
Tiedotus
Yhdistys toimittaa ja julkaisee vuonna 2021 kolme Mankkaan Uutiset -nimistä asukastiedotetta. Niissä
kerrotaan asukkaille kulloinkin ajankohtaisista paikallisista aiheista. Johtokunnan jäsenet jakavat Mankkaan
Uutiset talkoilla jokaiseen Mankkaan postilaatikkoon maaliskuussa, touko/kesäkuussa ja lokakuussa.
Ajankohtaisia aiheita voivat jäsenet ja muut mankkaalaiset seurata myös yhdistyksen ylläpitämiltä
kotisivuilta; www.mankkaa-seura.fi sekä Facebookista. Kotisivuille on liitetty myös linkit, mistä on
mahdollista seurata Espoon valtuustossa, kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa esillä olevia asioita.
Yhteistoiminta
Yhdistys on Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton jäsen.

Talous
Yhdistyksen tulot kertyvät pääosin 10 euron jäsenmaksuista. Yhdistyksen jäsenmäärää, joka on noin 350,
pyritään kasvattamaan . Toinen tulonlähde on kaupungin mahdollinen avustus. Lisäksi mankkaalaiset
yritykset käyttävät Mankkaan Uutisten mainostilaa. Mainostuloilla katetaan suuri osa lehden taitto -ja
painatuskuluista. Muut merkittävät menoerät tulevat kotisivujen ylläpidosta, asukastapahtumien kuluista,
jäsenmaksukirjeiden postituksesta, sekä vakuutus-, kirjanpito- ym. hallintokuluista.
Taloutta ohjataan niin, että tulot riittävät menojen kattamiseen.
Talousarvio (B) vuodelle 2021 allaolevat tiedot korjataan oikeille vuosille
Tulot

2018(TP)

2019(B)

2020(B)

Jäsenmaksut

5172,00

3700

3700

600,00

1000

1000

Mainostulot ja muut tulot

3100,00

2800

2800

YHTEENSÄ TULOT

8872,00

7500

7500

Kaupungin avustus

Menot
Mankkaan Uutiset, taitto- ja painatuskulut

3052,76

3300

3300

Asukastapahtumat ja valokuvauskilpailu

369,91

1500

1350

Oppilasstipendit ja netinkäyttöoppaat

400,00

350

650

Kotisivut

150,00

300

200

Kopiointi ja postitus

646,00

1200

800

Pankkikulut

233,41

100

300

Muut kulut (mm. jäsenmaksut, vakuutukset ja kirjanpito)

799,68

750

900

YHTEENSÄ MENOT

5651,76

7500

7500

+3220,24

0

0

Tilikauden yli/alijäämä
Espoossa 1.10.2020
Johtokunta

Toimintasuunnitelma ja budjetti käsitellään yhdistyksen sääntömääräisessä yhdistetyssä kevät- ja
syyskokouksessa 20.10.2020.

