Jalkaranta – seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2006

YLEISTÄ
Seuran toiminta vuoden 2006 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, talousprojektien ja yritystoiminnan
antaman tuen.
Yhteistoimintaa pidettiin yllä kaupungin eri hallintokuntiin, yrityksiin
ja yhdistyksiin.

HALLINTO
Vuoden 2005 hallitus valmisteli alkuvuoden ensimmäisessä
kokouksessa vuosikokousasiat,
joka pidettiin Jalkarannan seurakuntakodissa 2.3.2006
Vuosikokouksen valitsema uusi hallitus muodostui 1 + 9 hengen
kokoonpanossaan
seuraavaksi: puheenjohtajana Jorma Ruohela sekä hallituksen
muiksi jäseniksi Janne
Flyktman, joka toimi varapuheenjohtajana sekä Kristiina Eerola,
Juhani Hilkemaa, Aarno
Murtamo, Jarmo Paasio, Tapani Pekkala, Reijo Salminen, Timo Sorri
ja Anna-Liisa Tulokas. Pöytäkirjan laati kulloinkin valittu kokouksen
sihteeri ja talousasioita hoitivat puheenjohtajat. Tilinpitäjänä toimi
Katja Huhtiainen. Valittu hallitus kokoontui toimivuoden aikana
kahdeksan kertaa valmistellen päätöksiä useasta laajasta
asukastilaisuudesta, tiedotustoiminnasta, varainhankinnasta,
kaupungin hallinnolle tehdyistä esityksistä, joista monet olivat
Jalkarannan asukkaiden vuosikokoukselle tuomia omia aloitteita.

TAPAHTUMIA
1. Jalkaranta -seura ry:n vuosikokous pidettiin 2.3.2006
Jalkarannan Seurakuntakodissa.
Parinkymmenen jäsenen tilaisuudessa hyväksyttiin edellisen vuoden
toiminta ja päätettiin
uusista hallituksen jäsenistä ja toimintatavoitteista.
2. Linnunpönttöjen rakennustalkoot olivat Koristepuu
-verstaalla 19.4.2006
Jäsenille tarkoitettu touhupäivä tuotti sata uutta pesää
alueellemme.
3. Tutustuimme Jalkarannan Ainolan kesänviettopaikkaan
27.4.2006
Seuran jäsenperheille tarjottiin sieltä myöhemmin neljänä
kesäiltana mahdollisuutta
rantaoleskeluun uinnin, saunomisen, pelien, grillauksen jne.
merkeissä
4. ”Jalkaranta siistiksi” ympäristön siivouskampanja
toteutettiin 9.5.
Talkoot saivat innostuneen vastaanoton ja puhdasta jälkeä syntyi.
Roskasäkkejä ja risuja
kuljetettiin kuormittain pois asuinalueelta.
5. J-s:n hallitus on antanut lausuntoja mm. Myllysaaren
asemakaavahankkeesta ja Ranta Kartanon alustavasta maankäyttösuunnitelmasta. Hallitus vieraili
kaupunkisuunnittelun
tiloissa tutustuen uusimpiin maankäytön tavoitteisiin.
6. Jalkarannantien varteen Jaakolan kohdalle, monien
esitystemme jälkeen, ollaan
rakentamassa puuttuva osuus kevyen liikenteen väylästä. Vihdoin.
Samassa yhteydessä
saatiin kaupungilta lupaus Hollolan kirkolle aikoinaan johtaneen
sorapintaisen
maantienpätkän säilyttämisestä entisessä asussaan muistona
jälkipolville.

7. Koko perheen ”perinteinen” Kankolan kisa pidettiin
6.9.2006 mukavalla menestyksellä
syysauringon hyväillessä ”satapäistä” kisailijajoukkoa.
8. Jalkarantalaisiin luontokohteisiin tarjottiin mahdollisuus
tutustua 25.9. Aarno Murtamon
vetämällä opastetulla retkellä.
9. Kaupunginosamme kouluissa ja lasten päiväkodeissa
vieraili 5.10. Taika–Petteri
esiintyen noin 500 lapselle. Myös iltanäytös jalkarantalaisperheille
Lahden Yhteiskoululla
keräsi mukavasti väkeä koulun juhlasaliin
10. Tampereen Teatteriin 21.10. suunnatun yhteisretken
mukana oli runsaasti
näytännöstä kiinnostuneita seuramme jäseniä
LEHTOKOTILOIDEN JA ETANOIDEN TORJUNTA
Seuran toimesta pussitettiin Ferromol torjuntasyöttejä kilon
pusseihin tonttikohtaista
käyttöä varten. Jakelu tapahtui Keijunkehrä -lahjatavara-liikkeen
kautta ja kysyntä oli
suurta huolimatta riesaeläimille epäedullisesta kuivasta kesästä.
Muutama eurokin kertyi
seuran tilille ahketrasta talkootyöstä.

KANKOLAN KERHO
Jalkaranta –seuran hallitusta mietitytti tilanne, joka syntyi
kaupungin lakkautettua
Kankolan puistossa lasten kerhotoiminnan siirtäen sen Jalkarannan
koulun yhteydessä
toimivaan ahtaan Ahonkulman päiväkodin tiloihin. Kankolan
leikkikentän kerhorakennusta
tarjottiin seuralle joko vuokrattavaksi tai se purettaisiin. Kysymys
kuului: Löytyisikö Jalkarannasta asukasyhteistyötä Kankolan
kerhorakennuksen pelastamiseksi?
Seuramme punnitsi voimiaan ja resurssejaan mahdollisen
vuokratarjouksen jättämiseksi kaupungille ja rakennuksen

saamiseksi jalkarantalaisten käyttöön, sillä yksin seura ei
saanut tiloja ympärivuotisesti järkevästi hyödynnetyksi. Tilanne
Jalkarannassa on eri
yhdistysten ja muitten toimijoitten kannalta se, ettei siistiä
sopuhintaista kokoontumispaikkaa ole. Toivoimme osaltamme voivamme vaikuttaa siihen, että
lasten leikkitoiminta
voi jatkua puistoalueella ja keskeinen kerhorakennus tulisi
hyödynnetyksi monitoimisena vastaisuudessakin. Kysymme
avoimesti jalkarantalaisilla olisiko ideaa ja tarvetta n.130 m²:n
suuruisen tilan yhteiskäyttöön. Riittävää kiinnostusta ja
uskallusta ei ollut, joten kaupunki vuokrasi kerhotilat Nuokun
sirkukselle varastokäyttöön.
TIEDOTTAMINEN
Seuran toimintaa ja tapahtumia tuotiin esiin vuoden mittaan
kahdella jokaiseen
jalkarantalaiskotiin jaetulla aluetiedotteella. Niissä toivottiin
jäsenperheeksi liittymistä suorittamalla 10 € kannatusmaksu ja
antamalla postitustiedot, jolloin myöhemmin
tapahtumista tarkemmin tiedottavien jäsenkirjeiden postitus kävisi
mahdolliseksi.
Kolme jäsenviestiä lähetettiinkin. Eri tilaisuuksista oli lisäksi
tolppa- ja seinämainoksia.
Vuoden tapahtumat olivat kiitettävästi esillä myös paikallis- ja
ilmaisjakelulehdissä.

Hallitus 31.01.2007

