Jalkaranta –seura ry:n toimintakertomus 53.
toimintavuodelta 2005
YLEISTÄ

Seuran toiminta vuoden 2005 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 kaupungin hallintokuntiin,
Kariniemen ja Mukkulan kaupunginosaseuroihin ja jalkarantalaisiin
yhdistyksiin.

HALLINTO

Vuoden 2004 hallitus valmisteli vuosikokousasiat alkuvuoden
kahdessa ensimmäisessä kokouksessa.
Vuosikokous pidettiin Yli-Köllin palvelutalon kerhohuoneessa
9.3.2005. Vuosikokouksen
valitsema osin uusi hallitus muodostui 1 + 9 hengen
kokoonpanossaan seuraavaksi:
pj. Jorma Ruohela (9), vpj, Seppo Pietilä (2), siht. Kristiina Eerola
(4) sekä hallituksen
muut jäsenet Eero Alenius (1), Janne Flyktman (4), Juhani
Hilkemaa (5),
Aarno Murtamo (3), Tapani Pekkala (3), Reijo Salminen (2) ja
Tauno Strengell (4).
Tilinpitäjänä toimi Katja Huhtiainen.
Valittu hallitus kokoontui toimivuoden aikana yhdeksän (9) kertaa
valmistellen päätöksiä tiedotustoiminnasta, useasta laajasta
asukastilaisuudesta, Vellamo–risteilystä
sekä kaupungin hallinnolle tehtävistä esityksistä, joista monet olivat
Jalkarannan
asukkaiden tuomia omia aloitteita.

TAPAHTUMIA
Toimintavuosi avattiin 21.04. ”Viherpeukalo” –illalla Tapanilan
majalla. Asukastilaisuuden ohjelmassa oli kahvittelun lomassa hankkia tietoa
pihojen, kasvimaiden
ja ympäristön kevätkunnostuksiin. Tietoa jakoikin ansiokkaasti
hortonomi Heli
Mustakallio ja metsäpäällikkö Kari Varso.
Jo toista kertaa seuran avustuksella järjestetty ”Risusavotta”
kokosi suuren
osanottajajoukon talven hakkuujälkien siivoamiseen ja samalla
koottiin muutkin
ympäristöroskat lähietäisyydeltä. Palkkiona saaduista perkuupuista
lämpenee
moni takka ja sauna Jalkarannassakin.
Monimuotoinen ja rikas luonnonympäristömme aiheena
rantaluonto, pieneläimistö,
linnut jne. avautui Aarno Murtamon asiantuntevalla opastuksella
hänen 22.05.2006
vetämällä ”Luontopolku” –lenkillä. Välietapissa Rautakankareen
majalla
odotti osanottajia lämmin juomatarjoilu.
Jalkaranta -seura ry:n edustajat marssivat kyltteineen 20.08. ”Lahti
100 vuotta”
paraatissa halki kaupungin.Kankolan paikallisravintola SetäSamulissa vietettiin
ohjelmallinen ”Viihdeilta” 22.08. Illan erikoishinnoittelu ruoan ja
juomien suhteen
sekä juontajana toiminut Reijo Salminen ja karaoken vetäjä Jorma
Hiekkanen
houkuttelivat paikalle väkeä tuvan täydeltä.Seuran vetovastuulla
ollut siipirataslaiva
”Vellamo”- risteily Vesijärvellä 25.08. onnistuttiin purjehtimaan
aurinkoisen ja
lämpöisen illan aikana Risteily valmisteltiin yhdessä Kariniemi- ja
Mukkula -seurojen
edustajien kanssa. Valmistelu edellytti kuutta kokousta ja
panostusta tiedottamiseen.

Purjehdus tuotti osanottajille hyvän mielen ja seuroille taloudellista
tulosta.
Iloisen purjehduksen ryydittivät Reijo Salminen ja harmittomat
pelimannit ja
laulunvetäjät. Jalkaranta -seura ry jätti aloitteita kaupunginosan
parannuskohteista
ja esitti kannanottoja mm. kaava-asioista kaupunginhallitukselle ja
tekniselle
virastolle Kankolan kentällä käytiin ensimmäinen perinteinen koko
perheen syyskisa
07.09.2005 Runsas osanotto ja innostus petanque- ja
mölkkypelien 3 –henkisissä
joukkueissa sai suorastaan urheilullisia piirteitä. Uusina lajeina
olivat tulitikun
heitto ja golfpallon koritus. Kenttäkuulutus juontui Reijo Salmiselta
ja tuomareina
toimivat Jarmo Ropponen, Jouko Pylväs, Risto Järvinen ja Tapani
Pekkala.
Tilaisuudessa nautimme bufetin antimista ja tutustumme
Jalkarantaan hankittuihin
roskien keräilykeppeihin.
Yleisön pyynnöstä tapahtuma järjestetään myös kuluvana vuonna.
Toimintavuoden toinen asukastapaaminen pidettiin Tapanilan
majalla 06.10.2006,
jolloin käytiin keskustelu ”Asuinalueemme parhaaksi ” –teemana.
Alustajina olivat
Lahden suunnistajien Jouni Sievälä, rikosylikonstaapeli Timo
Komonen, asemakaavaarkkitehti Pekka Päivärinne, liikenneinsinööri Matti Hoikkanen ja
kaupunginpuutarhuri
Hannu Neuvonen. Tilaisuudessa pohdittiin parannusratkaisuja
yksittäisiin
ongelmakohtiin ja evästettiin virkamieskuntaa asuinalueemme
kunnostusehdotuksilla.
TIEDOTTAMINEN
Seuran toimintaa ja tapahtumia tuotiin esiin kahdella (2) jokaiseen
jalkarantalaiskotiin
jaetulla aluetiedotteella. Lisäksi kesän aikana jaettiin noin 10 000
talouteen

rantaseurojen yhteishankkeena tietoa kaupunginosaseurojen
toiminnasta ja
ajankohtaisista paikallisista tapahtumista. Vuoden tapahtumat
olivat kiitettävästi
esillä myös radiossa, paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä.
Hallitus

