Jalkaranta -seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2008
Seuran vuosikokous pidettiin 05.03.2008 Jalkarannan uudessa
sairaalassa. Toimikaudelle
2008 valittiin hallitus, jonka muodostivat: pj. Jorma Ruohela sekä
jäsenet Janne Flyktman
(vpj), Risto Forsström, Ursula Lehtivuori, Aarno Murtamo, Ville
Niutanen, Jarmo Paasio ja
Reijo Salminen sekä hallituksen varajäseniksi Juhani
Hilkemaa, Jukka Kallio, Raimo
Kiljunen, Matti Liikanen, Mirjami Peuranen, Timo Sorri ja Marjaliisa
Särkkäaho.
Hallitus kokoontui v. 2008 aikana kuudesti ja valmisteli lisäksi
kuluvan vuoden alussa vuosikokousasiat. Lisäksi tavattiin vuoden
mittaan neuvoa antavissa kokoonpanoissa
asioita valmistellen. Pöytäkirjan laati kulloinkin kokouksessa valittu
sihteeri.
Talousasioita hoitivat puheenjohtajat yhdessä ja tilinpitäjänä toimi
Katja Huhtiainen.
Seuran talous on pysynyt ”aisoissa”. Kiitos parin sadan
jäsenperheen kannatusmaksusuoritusten.
Vuoden aikana toimittiin seuraavasti
Linnunpönttötalkoot pidettiin 30 4., joissa saatiin aikaiseksi
satakunta pönttöä
sijoitettaviksi asuin-alueen lähipuihin.
Risusavotta ke. 7.5. klo 8.00 hiihtomajalta länteen johtavien latuurien varrella
”tunti töitä, motti puita” periaatteella.
Töitä ohjasi metsäpäällikkö Kari Varso avustajineen sekä seuran
toimihenkilöt.
Oman asuinympäristön siivoustalkoot järjestettiin ti.13.5.
Flooran päivän kunniaksi.
Jalkarannan kaupunginosa oli jaettu kymmeneen siivousalueeseen,
joilla kullakin oli talkootapahtuman aikana yhdyshenkilönä
toimintaa ohjaava seuran jäsen. Tilaisuuden onnistumisen takasi
hyvä yhteistyö Lahden Seudun Kuntatekniikan kanssa.

Asukastilaisuus ravintola Lokissa ke.14.5., jossa käsiteltiin kevään
kynnyksellä
käynnistettyjä Jalkarantaa koskevia kunnallistekniikan
rakennustyökohteita ja kaavoituskohteita. Asiantuntijoina olivat mukana kaupunginarkkitehdin lisäksi
liikenne- ja
ympäristö-asioihin perehtyneet virkamiehet.
Ohjattu retki keväiseen luontoon tehtiin 18.5. Lähtö tapahtui
Kankolan kentältä
ranta-aluetta myötäillen vaeltaen Messilän suuntaan.
Rautakankareen majalla oli
lepotauko ja virvoketarjoilu. Vetäjänä oli Aarno Murtamo
Jalkarantalaisperheiden virkistysillat Ainolassa pidettiin
keskiviikkoisin 11.06 ja 13.8.
Käytössä oli huvilarakennus ja sauna. Rannalla oli tarjolla grillausta,
virvokkeita, pelejä,
leikkejä, ongintaa, uintia, veneilyä ja saunomista.
Kutsuimme 1.10. kunnallisvaaleihin ilmoittautuneet eri
puolueiden jalkarantalaiset
ehdokkaat asukastilaisuuteen Rudolf Steiner –koululle.
Tilaisuudessa oli mahdollisuus
testata ehdokkaiden tiedot ja halu kehittää omaa asuinaluetta.
Bussiretki Riihimäen teatteriin tehtiin 7.11. ”Päivänsäde, minä
ja menninkäinen”
–musikaaliin. Retkelle osallistui 55 henkilöä ja osallistujia palvelivat
Mirjami Peuranen,
Reijo Salminen ja Reissu Ruoti.
Ferramol –pikkupussien myynti kotiloiden ja etanoiden
torjuntaan jatkui Tapanilan
”ostarin” Keijunkehrässä.
Jalkaranta –seura kiittää Jalkarannan asukkaita osallistumisesta
yhteistyöhön asuinympäristön pitämiseksi puhtaana ja viihtyisänä.
Avantouintipaikka Jalkarantaan esitettiin esim. Myllysaaren
savusaunan edustalle.
Arvioitaessa paikallinen tarve ja mahdollisuudet Jalkarannassa
todettiin, ettei seura voi
toteuttaa, vain tukea, niin ”spesiaalia” hanketta osaltaan.

Kaupunginosamme keskeisen imagotekijän Jalkarannantien
jatkuvasti siistinä pitämistä talkootyönä Rullakadulta
kaupungin kaupungin länsirajalle on esitetty haasteena
toteutettavaksi seuramme ja
LC-Lahti-Jalkarannan kesken. Mahdollisuuksia pohditaan.
Tapanilan ulkoilumajan kohtalo askarruttaa kaikkia liikunnan
harrastajia. On pohdittu
seuran mahdollisuuksia vaikuttaa pikaisesti rakennuksen
pelastamiseksi toimimaan käyttötarkoitustaan vastaavasti.
Jalkaranta –seura ry toivottaa kaikki uudet asukkaat
tervetulleiksi ja haluaa tutustuttaa
perheet alueen asukastoimintaan ja ihmisiin tarjoamalla
mahdollisuuden osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. Seuran toimintaa ja
tapahtumia tuotiin esiin vuoden mittaan jokaiseen
jalkarantalaiskotiin jaetulla aluetiedotteella ja kannatusmaksunsa
suorittaneille
jäsenkirjeillä. Niissä toivottiin jäsenperheeksi liittymistä
suorittamalla 10 € kannatusmaksu.
Eri tilaisuuksista oli lisäksi tolppa- ja seinämainoksia. Vuoden
tapahtumat olivat
kiitettävästi esillä myös paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä. Lisäksi on
avattu seuralle avattu sähköpostiosoite jalkarantaseura@luukku.com , jota toivotaan käytettävän sanan
saattamiseksi hallitukselle kaikissa asuinaluettamme koskevissa
asioissa
Hallitus 11.2.2009

