Jalkaranta -seura ry:n toimintaa vuonna 2014

Jalkarantaseuranta-seuran vuosikokous pidettiin Jalkarannan koulun
väistötiloissa 27.1.2014.
Puheenjohtajana toimi Juhani Hilkemaa ja sihteerinä Merja Kukkola.
Hallitukseen ovat kuuluneet Kimmo Sainio puheenjohtajana, Jarmo Paasio
varapuheenjohtajana, Kari Mähönen rahastonhoitajana sekä muina jäseninä Paul
Carroll, Merja Kukkola, Aarno Murtamo, Pauli Saarinen ja Topias Sunna. Hallitus
kokoontui neljä kertaa. As Oy Honkakatu 2 on antanut kerhotilansa veloituksetta
hallituksen käyttöön kokoontumispaikaksi, josta seuran parhaat kiitokset taloyhtiölle
ja isännöitsijä Eero Virkille.
Vuoden 2014 lopussa seuralla oli xxx jäsenmaksunsa, 20€, maksanutta jäsentä.
Jäsenmäärä näyttää vakiintuneen tälle tasolle. Seuran talous perustuu
jäsenmaksutuloihin. Niistä kertyneet varat riittävät lähinnä vain välttämättömään
tiedottamiseen jäsenistölle. Vuoden aikana seura hankki edullisesti huolletun käytetyn
tietokoneen toimistotehtävien hoitamiseen.
Seuran toiminnasta:
Seuralla on ollut yhteistyötä Lahden kaupungin vihertoimen, maankäytön sekä
sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Jalkaranta-seura on elänyt aktiivisesti mukana Jalkarannan monitoimitalon
rakentumisessa. Puheenjohtaja osallistui peruskiven muuraustilaisuuteen 7.2.2014
esittäen kahvitilaisuudessa seuran tervehdyksen.
Seuralla oli oma infopiste Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä
työmaajuhlassa 16.8.2014. Paikalla oli kuusi hallituksen jäsentä keskustelemassa
osallistujien kanssa ja jakamassa seuran infolehtistä. Tilaisuutta varten teetettiin A2kokoinen säänkestävä juliste, jonka oli suunnitellut Topias Sunna.
Seura oli edustettuna myös rakennuksen harjanostajaisissa 30.1.2015.
Sähköisen viestinnän hyväksikäyttö
Seuran kevättiedote lähetettiin sähköisenä niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli
tiedossa.
Seuran kotisivuja on päivitetty ajankohtaisin tiedottein.

Sosiaalisen mediaa on hyödynnetty perustamalla Jalkaranta -niminen facebook
-ryhmä. Siihen on vuoden aikana liittynyt harvakseltaan, mutta tasaisesti uusia
jäseniä. Jäsenmäärä on nyt yli viisikymmentä. Se on toiminut sekä hallituksen
tiedotuskanavana, että alueen asukkaiden keskustelufoorumina.
Järjestetyt tapahtumat
Seuran järjesti 8.5. perinteiset yleisten alueiden kevätsiivoustalkoot. Tapahtuma
toteutettiin perinteisesti yhteistyönä kaupungin vihertoimen kanssa. Heiltä saatiin
siivousvälineet sekä talkootarjoamiset ja he hoitivat keräyssäkkien noudon sovituilta
kokoamispaikoilta. As oy Honkakatu 2 tarjosi jälleen pihaltaan grillipaikan
talkoomakkaroiden paistamiseen.
Keväinen luontoretki toteutettiin Aarno Murtamon johdolla sunnuntaina 25.5.
Kevät- ja syyskauden aikana on kokoontunut seniori-ikäisten kuntosaliryhmä
Jalkarannan sairaalan kuntosalilla. Ohjaajana on toiminut fysioterapeutti
Salpakankaan lääkintävoimistelusta. Ohjaajan palkkiokustannuksista ovat vastanneet
ryhmän jäsenet. Laskut ja maksut ovat kulkeneet seuran tilin kautta ja näkyvät
kirjanpidossa omana toimintonaan. Lahden kaupunki on antanut tilat veloituksetta
käyttöön osana kuntoa ylläpitävää toimintaa.

