Jalkarantaseura, Toimintakertomusehdotus vuodelta 2015
Jalkarantaseuranta-seuran vuosikokous pidettiin Jalkarannan sairaalan
koulutustilassa 4.3.2015.
Puheenjohtajana toimi Jorma Ruohela ja sihteerinä Kari Mähönen.
Hallitukseen ovat kuuluneet Kimmo Sainio puheenjohtajana, Jarmo Paasio
varapuheenjohtajana, Kari Mähönen rahastonhoitajana sekä muina jäseninä
Paul Carroll, Aarno Murtamo, Pauli Saarinen, Topias Sunna ja Saara
Vauramo. Hallitus kokoontui viisi kertaa. As Oy Honkakatu 2 on antanut
kerhotilansa veloituksetta hallituksen käyttöön kokoontumispaikaksi, josta
seuran parhaat kiitokset taloyhtiölle ja isännöitsijä Eero Virkille.
Toiminnantarkastajana toimi Tauno Strengell, mistä hänelle jälleen kerran
parhaat kiitokset.
Vuoden 2015 lopussa seuralla oli 59 jäsenmaksunsa, 20€, maksanutta
jäsentä. Jäsenmäärä näyttää vakiintuneen tälle tasolle. Seuran talous
perustuu jäsenmaksutuloihin. Niistä kertyneet varat riittävät lähinnä vain
välttämättömään tiedottamiseen jäsenistölle.

Seuran toiminnasta:

Seuralla on ollut yhteistyötä Lahden kaupungin vihertoimen, maankäytön
sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Lokakuussa seura antoi pyydetyn lausunnon Tapanilakodin alueen
asemakaavaluonnoksesta
Uutena toimintamuotona seura otti hoitaakseen Tarjantien palstaviljelmien
vuokraamisen viljelijöille. Palstaviljelyalueen maanvuokraussopimus tehtiin
Lahden kaupungin kanssa 16.3.2015 ja se on voimassa 31.12.2016 asti.
Viljelyalueen laajuus on n. 4200 m2. Kesän ajaksi palstoja vuokrattiin
viljelijöille 12 kappaletta, mikä oli ennakoitua vähemmän. Syynä ilmeisesti on
aikaisemmilta vuosilta periytyvä tieto viljelymaan savisuudesta. Maaperää on
pyritty parantamaan vuokrattujen palstojen osalta lisäämällä siihen hiekkaa ja
multaa. Näistä toimenpiteistä ei aiheutunut seuralle kustannuksia. Toiminta jäi
kuitenkin 82,12€ tappiolliseksi johtuen Lahti Aquan laskuttamien avaus- ja
sulkemismaksujen suuruudesta suhteessa vuokralaisten määrään. Sähköisen
viestinnän hyväksikäyttö
Seuran kevättiedote lähetettiin sähköisenä niille jäsenille, joiden
sähköpostiosoite oli tiedossa.

Seuran kotisivuja on päivitetty ajankohtaisin tiedottein. Sosiaalisen mediaa on
hyödynnetty käyttämällä Jalkaranta -nimistä facebook -ryhmää. Sen
jäsenmäärä on nyt yli yhdeksänkymmentä. 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
16.5 Tapanilan maastoon.

•

Retki Lapakiston ulkoilualueelle tehtiin 10.6. Retkeen osallistui
yksitoista jalkarantalaista.

•

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.

•

