Jalkaranta -seura ry:n toimintaa vuonna 2013
Seuran 61. toimikauden vuosikokous pidettiin 29.1.2013 Jalkarannan
seurakuntakodissa
Toimikaudelle 2013 valittiin jäseniä hallitukseen seuraavasti: puheenjohtaja Kimmo
Sainio sekä hallituksen jäsenet Paul Carroll, Merja Kukkola, Anne Lehtovuori, Aarno
Murtamo, Kari Mähönen, Jarmo Paasio, Pauli Saarinen sekä varajäseniksi Risto
Forsström, Riitta Niskanen, Leena Pirttilä, Jorma Ruohela, Timo Sorri,Topias Sunna
ja Seppo Valli.
Hallitus kokoontui v. 2013 aikana kuusi kertaa ja valmisteli lisäksi uuden
toimikauden 2014 alussa vuosikokousasiat. Lisäksi tavattiin vuoden mittaan neuvoa
antavissa kokoonpanoissa ajankohtaisia asioita valmistellen. Hallitus valitsi
keskuudestaan sihteeriksi Paul Carrollin ja taloudenhoitajaksi Merja Kukkolan.
Kotisivujen päivityksestä vastasi Kari Mähönen. Toiminnantarkastajana toimi Tauno
Strengell.
Asunto-osakeyhtiö Kankolankatu 2:n hallitus on päättänyt luovuttaa taloyhtiön
kerhohuoneen veloituksetta seuran hallituksen kokoontumistilaksi. Tästä Jakarantaseura esitää taloyhtiön hallitukselle sekä isännöitsijä Eero Virkille parhaat
kiitoksensa.
Vuosikokouksen alussa kirkkoherra Pentti Keisanen toivotti kokousväen
tervetulleeksi seurakuntakotiin sekä esitteli seurakunnan toimintamuotoja ja
mahdollisuuksia yhteistyöhön asukasyhdistyksen kanssa Jalkarannan alueella.
Kokouksen jälkeisessä keskustelutilaisuudessa Leena Pirttilä kertoi Jalkarannan
koulun uudisrakentamisen ja sen yhteyteen monitoimitilojen suunnitelmista .
Keskustelussa nousi esille toive saada kokoontumistilaa järjestöille ja kuntosalille.
Vuoden aikana toimittiin seuraavasti:
1. Jalkarannan kaupunginosaa koskeva oman asuinympäristön siivoustalkoot
järjestettiin 14.5.2013
Siivoamiskohteina olivat puistot, leikkialueet, rannat sekä katujen ja
kävelyteiden pientareet oman asuinympäristön lähellä. Roskat koottiin
pikkupusseissa yhdessätoista kokoamispisteessä oleviin jätesäkkeihin, jotka
kuljetettiin pois kaupungin toimesta välittömästi talkoitten jälkeen.
Talkooväelle oli varattu mahdollisuus Kankolankatu 2:n grillipaikalla kello
19.00 alkaen yhteiseen ajatusten vaihtoon, virkistykseen ja makkaran
paistamiseen. Tarjottavat järjesti lahden kaupunki.

2. Retki tähtitornille Pirttiharjuun tehtiin maanantaina 25.03.2013 Mukana oli
kolmetoista innokasta osallistujaa. Lahden Ursan Marko Kämäräinen piti
aluksi asiantuntevan esityksen omista planeetoistamme ja jopa kaukaisista
galakseista elävöitettynä upeilla kuvilla. Kaukoputkella tarkasteltiin kuuta ja
Jupiteriakin.
3. Perinteinen kevään luontoretki toteutettiin Aarno Murtamon johdolla.
4. Kotitalouksien energia-asioita käsittelevä asukasilta järjestettiin16.10.
Tapanilan majalla. Energianeuvoja Marja-Leena Kalpio piti aiheesta esityksen
paikalla olleille noin kymmenelle kuulijalle. Esitys liittyi ”kuluttajien
energianeuvonta Päijät-Hämeessä” -hankkeeseen.
5. Ohjattu sauvakävelytapahtuma toteutettiin 16.10. Tapanilan
ulkoilumaastossa. Fysioterapeutti Seija Sunna opetti osallistujille aluksi
sauvakävelyn tekniikkaa ja ohjasi kävelylenkin jälkeen palauttavan
venyttelytuokion. Tapahtumaan osallistui 15 sauvakävelijää.
6. Marraskuussa käynnistyi seniori-ikäisten kuntosaliryhmä Jalkarannan
sairaalan tiloissa. Sairaala luovuttaa hyvin varustetun kuntosalitilan
veloituksetta seuran käyttöön. Jalkaranra -seura on ostanut ohjaajapalvelun
Salpakankaan lääkintävoimistelu Oy:ltä ja perii ohjaajan palkkion kattamiseksi
osallistujilta maksun. Seuralla olisi mahdollisuus kahteen tunnin mittaiseen
vuoroon, mutta osallistujia on aluksi ollut vajaan ryhmän verran. Toiminnan
toteutuminen itsensä kustantavana edellyttäisi noin kahtatoista osallistujaa
ryhmää kohden. Tähän mennessä osallistujia on ollut kerralla noin
kahdeksan. Käynnistämisvaiheen tappio on katettu seuran varoista.
7. Jalkaranta –seuran ylläpitämän Myllyrannan Beach -volley -kentän käyttö on
ollut aktiivista.
8. Seuran hallitus antoi yhden pyydetyn lausunnon tonttijakoa koskevassa
kaavamuutosehdotukseta
9. Talous: Seuran talous oli vakaa, joskin niukka. Pääasiallinen tuotto on 58
jäsenperheeltä saatu 20 € :n kannatusmaksu. Kuluneen toimintakauden aikana on
jäsenmaksun maksaneiden määrä olennaisesti pienentynyt. Yksi selkeä syy on
muuttoliike aj jäsenkunnan ilmeinen ikääntyminen ja sitä kautta harveneminen. Uusia
jäseniä on liittynyt vuoden aikana vain muutama.
10. Tiedotustoiminta: Jäsenistön tavoittaminen ja uusien löytäminen on ollut
hallituksen erityisenä huolena. Jäsenistölle lähetettiin toimintavuoden aikana kevät- ja
syystiedote, joissa kerrottiin tulevista tapahtumista. Kustannusten vähentämiseksi
tiedotteet lähetettiin sähköpostin välityksellä niille, joiden sähköpostiosoite oli

tiedossa, muille lähetettiin tiedotteet kirjeitse. Seuran kotisivuilla www.jalkarantaseura.fi on julkaistu vastaavat tiedotteet sekä erillisiä tietoja tulevista tapahtumista ja
kuvauksia toteutuneista tapahtumista. Seuralle perustettiin myös oma facebook
ryhmä, jonka kautta pyritään viestittämään seuran toiminnasta sekä lisäämään
vuorovaikutusta jalkarantalaisten kesken. virittämään keskustelua asuinalueemme
koskevista asioista. apahtumistaFaceBook, tiedotteet kotisivut, sähköposti.
Sähköpostia osoitteessa jalkaranta-seura@luukku.com on seurattu säännöllisesti ja
viesteihin vastattu.
Hallitus

