
MANKKAA-SEURA RY.  

Toimintakertomus vuodelta 2020. 

Yleistä 

Vuosi 2020 oli Mankkaa-seura ry:n 54. 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 305 

henkilöä. Jäsenmäärässä oli pientä pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna (326 jäsentä). 

 

Asukastapahtumat, kouluyhteistyö ja valokuvauskilpailu  

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös seuran tapahtumien osalta. Koko maailmaa järisyttänyt koronavirus 

aiheutti myös seuran tapahtumien perumisen. Perinteisten tapahtumien suunnittelut olivat keväällä jo 

hyvin pitkällä, mutta vastuullisena järjestäjänä päätettiin tapahtumat perua. 

Yhdistyksen 50 euron suuruiset oppilasstipendit luovutettiin koulujen päättöluokkien kevätjuhlissa. 

Stipendejä jaettiin Taavinkylän, Mankkaanpuron sekä Mankkaan koulun oppilaille. 

Yhdistys avasi 2019 syyskuussa vakokuvauskilpailun, teemana ”Minun Mankkaani”. Kilpailu kesti vuoden 

ajan ja oli avoin kaikille mankkaalaisille. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 14 valokuvaajaa. Palkintolautakunnan 

puheenjohtajana toimi tunnettu mankkalainen valokuvaaja Mauritz Hellström. Palkintolautakunta valitsi 

kolme voittajaa ja lisäksi kuusi kunniamaininnan saajaa.  

 

Kaavoitus, liikenne ja ympäristö  

Yhdistys seurasi kertomusvuonna edelleen aktiivisesti Lukukallion ja Nygrannaksen asemakaavahankkeen 

etenemistä. Kaavaa on kehitetty eteenpäin kaupunkisuunnittelulautakunnan evästyksen mukaisesti. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaa vasta vuoden 2021 puolella. Yhdistys on seurannut mm. 

viherväylän kehittämistä ja Kehä II:n yli rakennettavan vihersillan suunnittelua. 

Mankkaan päiväkodin rakennustyöt alkoivat keväällä 2020. Tavoitteena on, että uudisrakennus saataisiin 

käyttöön syksyllä 2021 ja vanhan päiväkodin peruskorjaus valmistuisi syksyyn 2022 mennessä. Keski-

Mankkaan päiväkodin toiminta loppui 2019 ja rakennukselle on haettu suojelua. Tavoitteena on muuttaa 

rakennuksen ympäristö lähivirkistysalueeksi sekä turvata liito-oravien kulkureitit. 

 

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. Mankkaalaiset yritykset käyttivät runsaasti lehden ilmoitustilaa. 

Ilmoitustulot, 2215 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 on päättänyt lisäksi 

aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa, tekemällä uudet Facebook sivut loka-marraskuussa. Sivuston nimeksi 



päätettiin Mankkaalaiset ja tarkoituksena on aktivoida myös muita mankkaalaisia, kun seuran jäseniä. 

Facebook sivustolla järjestettiinkin jo heti joulukorin arvonta, mihin saatiinkin useita kymmeniä vastauksia. 

Lisäksi sivustolla pyritään rohkaisemaan mankkaalaiset keskustelemaan Mankkaalla ja sen ympäristössä 

tapahtuvista asioista. 

 

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.  

 

Hallinto  

Yhdistyksen johtokunta kokoontui 7 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 Santasalo, kaavoitus ja liikenne (jäsen), varapuheenjohtaja 

 Riitta Koskinen, rahastonhoitaja, kaavoitus ja liikenne (jäsen)  

 Rowena Routh-Kärki, asukas ja kulttuuri (jäsen)  

 Raimo Keskinen, Mankkaan Uutisten päätoimittaja, tiedotus (pj), asukas ja kulttuuri (jäsen) 

 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)  

 Cissi Lindberg, asukas ja kulttuuri (pj) ja yhdistyksen puheenjohtaja 20.10.2020 alkaen. 

 Jussi Aho, asukas ja kulttuuri (jäsen) 

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

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Peltola menehtyi heinäkuussa uusiutuneen, vakavan sairauden 

uuvuttamana. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Santasalo toimi yhdistyksen puheenjohtajan tehtävissä 

syyskokoukseen asti, jolloin valittiin puheenjohtajaksi Cissi Lindberg. Puheenjohtajan toimikausi kestää nyt 

poikkeuksellisesti lokakuusta vuoden 2021 joulukuuhun. 

 

 

 



Vuosikokoukset  

Kertomusvuonna pidettiin johtokunnan kutsusta yhdistetty kevät- ja syyskokous Mankkaan Väentuvalla 

20.10.2020 klo 19. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, käsiteltiin 

toiminnantarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaudet tilivelvollisille. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 

valittiin Cissi Lindberg, jonka toimintakausi alkoi heti kokouksen päätyttyä. Johtokunnan jättivät 

varapuheenjohtaja Riitta Santasalo, rahastonhoitaja Riitta Koskinen, sekä jäsenet Rowena Routh-Kärki ja 

Tarja Nuurtila. Johtokuntaan valittiin muut entiset jäsenet ja uusina jäseninä Jarmo Brandt, Olli Niemi ja 

Patrik Kuhlman. Valittujen toimintakaudet alkavat 1.1.2021. Kokous hyväksyi myös vuodelle 2020 

toimintasuunnitelman ja talousarvion johtokunnan esityksen mukaisina. Jäsenmaksuksi määrättiin entinen 

eli 10 euroa. 

 

Talous  

Vuoden 2020 tilinpäätös päätyi 1517,90 euron ylijäämään. Siihen vaikutti asukastapahtumien 

peruuntuminen ja yhdistykselle kaupungin myöntämä 1000 euron toiminta-avustus. Jäsenmaksujen määrä 

laski reilu 5 % edellisestä vuodesta. Vertailukelpoiset jäsenmaksutuotot olivat siis 3572 euroa vuonna 2018, 

3930 euroa vuonna 2019 ja 3719 euroa vuonna 2020. Yhä useammat jäsenet maksoivat kaksinkertaisen 

jäsenmaksun joko puolison puolesta tai tukeakseen muutoin toimintaamme.  

Yhdistyksen tulot ja menot olivat vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen ja talousarvioon seuraavat:  

 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 

TUOTOT 2019 2020 2020 

Jäsenmaksut 3 930,00 3 719,00 3 700,00 

Kaupungin avustus 600,00 1 000,00 1 000,00 

Ilmoitustulot, Mankkaan Uutiset 2 670,00 2 215,00 2 800,00 

Muut tuotot 670,00 30,00 0,00 

YHTEENSÄ TUOTOT 7 870,00 6 964,00 7 500,00 

    

KULUT    

Mankkaan Uutiset, taitto ja painatus -3 076,93 -3 161,92 -3 300,00 

Asukastapahtumien kulut -468,71 -216,99 -1 350,00 

Oppilasstipendit -350,00 -350,00 -650,00 

Postitus ja kopiointi -1 238,60 -587,00 -800,00 

Pankkikulut -229,29 -287,69 -300,00 
Muut kulut (mm. kotisivut, vakuutukset, 
kirjanpito) -1 235,05 -842,5 -1100 

YHTEENSÄ KULUT -6 598,58 -5 446,10 -7 500,00 

    

Tilikauden yli/alijäämä 1 271,42 1 517,90 0,00 
 

Johtokunta ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 1517,90 euroa siirretään edellisten tilikausien 

ylijäämä/alijäämätilille.  

 

Mankkaalla 23.3.2021 

Johtokunta 


