Jalkaranta -seura ry:n toimintaa vuonna 2011 (ehdotus
vuosikokoukselle 26.1.2012)
Seuran 59. toimikauden vuosikokous pidettiin 22.2.2011 Tapanilan
ulkoilumajalla
Toimikaudelle 2011 valittiin jäseniä hallitukseen seuraavasti: pj.
Jorma Ruohela sekä
hallituksen jäsenet Raija Heikkurinen, Anne Lehtovuori, Aarno
Murtamo, Kari Mähönen,
Jarmo Paasio, Kimmo Sainio ja Seppo Valli sekä varajäsenet Janne
Flyktman, Risto
Forsström, Jukka Mäkelä, Mirjami Peuranen, Reijo Salminen, Topias
Sunna ja Kari Varso.
Hallitus kokoontui v. 2011 aikana yhdeksän kertaa ja valmisteli
lisäksi uuden toimikauden
alussa vuosikokousasiat.
Lisäksi tavattiin vuoden mittaan neuvoa antavissa kokoonpanoissa
ajankohtaisia asioita valmistellen. Pöytäkirjat laati siht. Kari
Mähönen.
Talousasioita ja tilinpitoa hoitivat puheenjohtaja ja sihteeri.
Tilintarkastajina toimivat Tauno Strengell ja Raija Tuominen sekä
varalla Ville Eronen ja Arto Mäkelä.
Vuoden aikana toimittiin seuraavasti:
1. Jalkarannan kaupunginosaa koskeva oman asuinympäristön
siivoustalkoot järjestettiin
tiistaina 3.5.
Siivoamiskohteina olivat puistot, leikkialueet, rannat sekä katujen
ja kävelyteiden
pientareet oman asuinympäristön lähellä.
Roskat koottiin pikkupusseissa kadunkulmiin sijoitettuihin
jätesäkkeihin, jotka kuljetettiin
pois kaupungin toimesta välittömästi talkoitten jälkeen.
Talkooväelle oli varattu mahdollisuus Kankolan leikkialueen
pallokentällä klo 19.00 alkaen yhteiseen ajatusten vaihtoon,
virkistykseen
ja makkaran paistamiseen. Osanotto oli edellisten vuosien
veroinen.

2. Risusavotta pidettiin 10.5., koska Salpausselän ulkoilualueella on
ollut harvennushakkuita. Jälkien siistimiseen tarjottiin seuran
taholta jäsenistön apua. Risut ja hakkuujätteet koottiin
raivauspaikoilta haketusta varten. Leirinuotio loimusi ja huolto
pelasi. Polttopuuta oli samalla koottavissa myös omaan käyttöön.
3. Koko perheen parituntisen luontoretken lähtö tapahtui
sunnuntaina 22.5. Kiikkulan
S-marketin ekopisteeltä. Matkalla tutustuttiin Korpikodin upeaan
kurssikeskukseen ja jatkotaipaleella Rautakankareen majalle Aarno
Murtamo selvitti keväisen rantaluonnon
havaintoja. Retki antoi paljon osanottajilleen.
4. Luontoretki Hakalaukun suolle toteutettiin 22.9. Hakalaukunsuon
muuttaminen
luonnonsuojelualueeksi ja suoalueen kunnostaminen oli esillä
seuran ja ympäristövalvonnan yhteishankkeena.
5. Yritimme keksiä yhdessä keinoja miten estää tai ainakin
vähentää töhryjä kaupunginosassamme. Kohteita kuvattiin ja
asiasta tiedotettiin poliisille ja jäsenistölle.
Lehdistöä ja kouluja päätettiin pyytää mukaan.
Kyseiseen ympäristöhaittaan ja myös Jalkarannan koulun
homeongelmaan on saatava ratkaisuja.
6. Hallitus pyrki toimimaan aktiivisesti seuratoimintaan soveltuvan
kokoontumis- ja toimintatilan saamiseksi
Jalkarantaan. Kankolan kerhorakennus menetettiin yllättävän
purkamisen vuoksi, Tapanilan ulkoilumaja odottaa
kunnostusta ja purku-uhanalla ollut vanhainkodin piharakennukselle
on löytynyt uusiokäyttöä.
7. Hallitus kilpailutti jätekuljetusliikkeiltä keventääkseen
alueellisesti jätehuoltomaksuja
15900 ja 15950 postialueiden pientalouksilla.
Kuljetusehtoihin saatiin korjauksia ja moni jäsenperhe toimi seuran
kotisivujen antamien tarjousten mukaisesti.
8. Tutustuttiin Teivaan hotellihankkeeseen ja asiasta virinneessä
keskustelussa esitettiin
useita näkemyksiä hotellin sijoittamisesta tai sen tarpeellisuudesta.
Tärkeät näkökohdat,
kuten luonnonsuojelulliset seikat, liikenteen sujuvuus
vastaisuudessa, rannan monipuolinen yhteiskäyttö ja vesialueiden

täytön tarpeellisuus sekä hotellin sijoitusvaihtoehdot
kirjattiin 26.5.2011 Tekninen ja ympäristötoimiala / maankäytölle
antamassamme lausunnossa.
9. Jalkaranta –seuran ylläpitämän Myllyrannan Beach -volley
-kentän käyttö on ollut aktiivista.
10. Seuran talous oli lievästi alijäämäinen mutta vakaa, joskin
niukka. Pääasiallinen tuotto on vajaalta parilta sadalta
jäsenperheeltä saatu 10 € :n kannatusmaksu.
Tilaisuuksista on tiedotettu jäsenkirjein sekä tolppa- ja
seinämainoksin. Seuralle on avattu sähköpostiosoite
jalkaranta-seura@luukku.com, ja kotisivut www.jalkaranta-seura.fi, joita
toivotaan käytettävän kaksisuuntaisesti
jäsenistön ja hallituksen välillä kaikissa asuinaluettamme
koskevissa asioissa ja kotisivut.
Hallitus

