Jalkaranta –seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2004

YLEISTÄ

Seuran toiminta vuoden 2004 aikana on ollut vireää ja asetettuihin
tavoitteisiin
pyrkivää. On toimittu sääntöjen mukaisesti kotiseutuhenkeä
nostattaen ja alueen
asukkaille toimintaa ja tapahtumia tarjoten. Taloudellinen asema on
seurassa
vakaa, kiitos kertyneitten jäsenmaksujen, talousprojektin ja
yritystoiminnan
antaman tuen. Yhteistoimintaa pidettiin yllä muutamiin kaupungin
hallintokuntiin
ja yhdistyksiin.

HALLINTO

Vuoden 2003 hallitus valmisteli vuosikokousasiat alkuvuoden
kolmessa ensimmäisessä kokouksessa. Vuosikokous pidettiin YliKöllin palvelutalon kerhohuoneessa 3.3.2004. Vuosikokouksen
valitsema osin uusi hallitus muodostui 1 + 7 hengen
kokoonpanossaan seuraavaksi: pj. Jorma Ruohela, vpj, Seppo
Pietilä, siht. Tauno Strengell sekä
hallituksen muiksi jäseniksi Seija Eloranta, Juhani Hilkemaa, Arto
Mäkelä, Tapani
Pekkala ja Pentti Salmi.
Tilinpitäjänä toimi Katja Huhtiainen. Valittu hallitus kokoontui
toimivuoden aikana
kuusi (6) kertaa valmistellen päätöksiä tiedotustoiminnasta,
useasta laajasta
asukastilaisuudesta, Vellamo–risteilystä sekä kaupungin hallinnolle
tehdyistä
esityksistä, joista monet olivat vuosikokoukselle Jalkarannan
asukkaiden tuomia
omia aloitteita.
TAPAHTUMIA

•

Seuran jäsenillä oli 8.3.2004 mahdollisuus tutustua
vastavalmistuneeseen
Hennalassa sijaitsevaan Suomen Sotilasmusiikkimuseoon.

•

Kevättä ounastellen pidettiin 14.3. hallituksen jäsen J.
Hilkemaan verstaassa
pönttötalkoot, joka tuotti runsaat sata lautaista linnunpesää
ensi-sijaisesti
seuran jäsenille ilmaisesti jaettavaksi.

•

Sosiaalitoimen ajaman ”Ovi auki” -projektin
jalkarantalaisosuus koottiin ns.
alue-verstaana yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa
24.3. Jalkarannan
koululle.

•

Seuran jäsenille saatiin vapaalippuja ja opastusta Pihapiirinäyttelyyn 18.4.,
joista kiitos Vihertalo Varpulalle.

•

Vesijärven Jalkarannan puoleisten rantojen kuntotarkistus
pidettiin asiantuntevin
voimin 4.5., jolloin kirjattiin siistittäviä ja kunnostettavia
paikkoja.

•

Myllysaaressa pidettiin ”Rantatapahtumaksi” nimetty
ohjelmallinen asukastilaisuus
18.5., jossa käytiin puisto- ja ranta-alueita koskeva
kehityskeskustelu asiantuntijoina
kaup. arkkit. Anne Karvinen-Jussila, limnologi Juha Keto ja
kaup. puutarhuri Hannu
Neuvonen.

•

Kankolasta patikoitiin Rautakankareen majalle su 23.5.2004.
Vetäjänä aluekummi
Aarno Murtamo ja aiheena rantaluonto, pieneläimistö, linnut

jne.
•

Vesijärvellä tapahtui 21.8.2003 siipirataslaiva ”Vellamo”risteily, jota valmisteltiin
yhdessä Kariniemi- ja Mukkula -seurojen edustajien kanssa.
Purjehdus tuotti
osanottajille hyvän mielen ja seuroille taloudellista tulosta.
Asiaakin iloisen
purjehduksen lomaan toivat kaup. joht. Tarmo Pipatti ja
Jalkarannan oma mies
kaup. valt. Reijo Salminen.

•

Kunnallisvaalien alla 25.9. järjestettiin jalkarantalaisten
valtuustoehdokkaiden esittäytymistilaisuus Tapanilan
ulkoilumajalla. Majalle saapuivat kaikki paikallisehdokkaat ja useita kymmeniä jalkarantalaisia kuulemaan ja
kertomaan toiveistaan
ehdolle asettuneille kandidaateille seuran tarjoaman
kahvituksen lomassa.

•

Jalkaranta -seura ry jätti aloitteita kaupunginosan
parannuskohteista ja esitti
kannanottoja mm. kaava-asioista kaupunginhallitukselle ja
tekniselle virastolle

TIEDOTTAMINEN

Seuran toimintaa ja tapahtumia tuotiin esiin kahdella (2) jokaiseen
jalkarantalaiskotiin
jaetulla aluetiedotteella. Samalla toivottiin jäsenmaksun 10 €
suorittamista erillisellä tilisiirtolomakkeella. Vuoden tapahtumat
olivat kiitettävästi esillä myös paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä.

