Luontoretkiä, palstaviljelyä ym!
Suot ovat meidänkin alueemme viimeisiä aitoja ja alkuperäisiä luontokohteita. Linnaisten
suolle retkeillään joukolla kesäkuussa.
Seuran vuosikokous pidettiin 31.3. Jalon aulassa. Puhetta johti Matti Haara. Saimme
kuulla esitelmän Tapanilakodin vastaanottokeskuksen nykyisestä tilanteesta. Tämän
jälkeen pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin seuraavaa.
Puheenjohtajana jatkaa edelleen Kimmo Sainio ja hallituksen jäseninä Paul Carroll, Matti
Haara, Aarno Murtamo, Kari Mähönen, Pauli Saarinen, Heikki Tupala ja Saara Vauramo.
Varajäseniksi valittiin Jarmo Paasio ja Topias Sunna.
Jäsenmaksu vuodelta 2016 on edelleen 20 euroa.
Viljelypalstojen jako tapahtuu Ma 9.5. klo 18.00 lähtien
Kiinnostaisiko sinua ja perhettäsi kasvattaa vihanneksia omiin tarpeisiin? Palstaviljely on
hieno harrastus ja hyvä mahdollisuus tutustua muihin jalkarantalaisiin!
Viljelypalstojen jako tapahtuu ma 9.5. klo 18 - 19.30 Tarjantien palsta-alueella. Palstojen
vuokrat vuonna 2016: Aarin palsta vesimaksuineen 60 euroa, puolen aarin palsta
vesimaksuineen 40 euroa. Vuokra peritään käteisenä viljelypalstojen jakotilaisuudessa.
Tarjantien viljelypalstojen vuokraus ja hallinta on siirtynyt viime vuonna Jalkarantaseuralle.
Lisää tietoa Tarjantien palstoista saa Saara Vauramon laatimilta blogisivuilta sekä ja
facebookissa https://www.facebook.com/groups/jalkaranta/
Aiheeseen voi tutustua yleisemminkin esim. osoitteessa http://kaupunkiviljely.fi/missa/
viljelypalstalla/
Osallistu perinteisiin siivoustalkoisiin ti 3.5. klo 17-19

Siivouskohteina ovat asuinpaikkasi lähiympäristön puistot, leikkialueet sekä pääkatujen ja
kävelyteiden pientareet.
Siivousvälineiden jakopaikat:
•

Kankareen alue: Jalkarannantien ja Karhunkadun risteys, muuntaja.

•

Jalkarannan keskusta: Jalkarannantien jaKiikkulankadun risteys, ekopiste.

•

Tapanilan alue: Tapanilankadun ja Tarjantien risteys, puisto.

Seuran edustaja antaa keräilypusseja ja käsineitä. Hänellä on myös kartta, josta ilmenee
roskapussien kokoamispaikat. Oman tontin haravointi ym. jätteitä ei saa tuoda näihin
kokoamispisteisiin.

Lisäksi talkoolaisena olet tervetullut kello 19.00 alkaen Honkakatu 2:n grillipaikalle,
jossa voimme samalla vaihtaa kuulumisia makkaran paiston lomassa.
Ulkoilutapahtumia koko perheelle la 21.5.
Kävely- ja luontoretki Rautakankareen majalle rantapolkua myöden. Retken vetäjänä toimii
Aarno Murtamo kertoen myös luontoon liittyvistä asioista. Kokoontuminen klo 9.00
Jalkarannan S-marketin henkilökunnan parkkipaikalla.
La 11.6. kesäinen luontoretki Linnaisten suolle.
Lenkin pituus n. 3 km. Retken vetäjinä toimivat Aarno Murtamo ja Lasse Tuominen.
Ulkoiluasu ja omat eväät mukaan. Kokoontuminen klo 17.30 parkkipaikalla.
Ajo-ohje: vanhalta Lahden-Nastolan tieltä käännytään Kujalan jäteasemalle, Sapelikadulle.
Ajetaan radan yli ja jäteaseman ohi. Tien päässä on T-risteys, josta käännytään oikealle,
Miekantielle. Tietä ajetaan 700 metriä, ja käännytään vasemmalle, Ilonantielle. Tätä
ajetaan n. 300 metriä, ja oikealla on sorakuoppa ja opastus Linnaistensuolle. Sorakuopan
vieressä on paikka, johon voi jättää autonsa.
Tutustu jo etukäteen retkikohteeseen esim. sivuilla: http://www.lahdenseudunluonto.fi/
luontokohteet/lahti/luonnonsuojelualueet/linnaistensuo

Suunnitelmia syyskaudelle
• Suunnitteilla syyskauden sadonkorjuutapahtuma viljelypalstojen tiimoilta.
• Mahdollisesti elokuussa tehtävä päiväretki johonkin kulttuurikohteeseen, esim. Mäntän
Serlachiuksen museoon.
• Seniori-ikäisten kuntosalivuoro on saanut vakiintuneet kannattajansa ja toiminta jatkuu
taas syyskuun lopulla. Mukaan mahtuu uusiakin kuntoilijoita.
-------------Jalkaranta-seura on asukasyhdistys, joka mahdollistaa meidän jalkarantalaisten yhteisen
toiminnan alueen kehittämiseksi.
On mukavaa käsitellä yhdessä alueen tapahtumia, tulevaisuutta ja asukasviihtyvyyttä. Tule
mukaan yhdistyksen toimintaan!
Yhteystietoja:
jalkaranta-seura@luukku.com • www.jalkaranta-seura.fi
https://www.facebook.com/groups/jalkaranta • http://tarjantienpellolta.blogspot.fi/

