Jalkarantaseura, Toimintakertomusehdotus vuodelta 2016
Jalkarantaseuranta-seuran vuosikokous pidettiin Jalkarannan sairaalan
koulutustilassa 31.3.2016 Monitoimitalo Jalossa. Puheenjohtajana toimi Matti
Haara ja sihteerinä Kari Mähönen.
Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua kuultiin Tapanilakodin
vastaanottokeskuksen johtaja Sirkku Lindstamin esitys keskuksen
toiminnasta ja siitä keskusteltiin.
Hallitukseen ovat kuuluneet Kimmo Sainio puheenjohtajana, Saara Vauramo
varapuheenjohtajana, Kari Mähönen rahastonhoitajana sekä muina jäseninä
Paul Carroll, Matti Haara, Aarno Murtamo, Pauli Saarinen ja Heikki Tupala.
Varajäseninä Jarmo Paasio kevätkauden sekä Topias Sunna. Hallitus
kokoontui vuosikokouksen lisäksi kolme 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 2016 lopussa seuralla oli 45 jäsenmaksunsa, 20€, maksanutta
jäsentä. Jäsenmäärä näyttää viime vuosien tapaan olevan laskussa. Seuran
talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Niistä kertyneet varat riittävät lähinnä
vain tiedottamiseen jäsenistölle yhteen yleisötilaisuuteen tarjoiluineen ja
välttämättömiin hallintokuluihin.
Seuran toiminnasta:
Seuralla on ollut yhteistyötä Lahden kaupungin vihertoimen, maankäytön
sekä sosiaali- ja terveystoimen, Tapanilakodin vastaanottokeskuksen sekä
Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen kanssa.
Asukasyhdistyksen luonteen mukaisesti hallitus on seurannut kaupungin
kaavoitustilannetta ja alueen sekä alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen
liittyviä asioita. Näitä aiheita käsiteltiin monitoimitalo Jalossa 24.11.2016
järjestetyssä asukasillassa. Tilaisuudessa esiintyivät kaupungin maankäytön
ja liikennesuunnittelun virkamiehet. Kahvitus ostettiin Jalkarannan koulun
vanhempainyhdistykseltä. Osallistujamäärä jäi valitettavan alhaiseksi, noin
kahteenkymmeneen.
Viljelypalstatoiminta vuonna 2016
Tarjantien palstaviljelyä jatkettiin vuonna 2016 Jalkarantaseuran toimesta.
Palstalle tehtiin 16 sopimusta, joista kokonaan uusia viljelysopimuksia oli 4,

mukaan lukien Steinerkoulun 3A-luokan. Kaikkineen Tarjantien
viljelytoiminnassa oli vuoden 2016 aikana mukana 35-40 henkilöä. Keväällä
houkuteltiin mukaan myös Tapanilakodin uusia asukkaita siinä kuitenkaan
onnistumatta. Palstaviljely on kuitenkin Jalkarannassakin luonteeltaan
monikulttuurista.
Pellolle tuotiin keväällä 15 kuutiota multaa, joka muokattiin traktorin kanssa
pintamaahan. Palstojen muokkaus olikin siten viljelijöille aiempaa selvästi
helpompaa. Kustannussyistä jatkossa tilataan viljelijöille suursäkkejä heidän
tarpeidensa mukaan. Tarjantien palstaviljelyalue on ainoa Lahden palstaalueista, jossa on myös vesipisteet viljelijöiden käytössä. Tämä on
houkuttelevuustekijä, mutta myös tuo lisäkuluja.Viljelypalstatoiminnan tuotot
kattoivat kulut vuonna 2016. Jalkarantaseura on jatkanut Lahden kaupungin
kanssa sopimusta vuosille 2017 - 2020. Yhteistyötä lisättäneen Ainankallion
mansikkatilan kanssa, sillä he vastaavat muiden alueiden palstaviljelystä
Lahdessa. Tarjantien pellon yhteyshenkilönä toimii Saara Vauramo,
0447161585.
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. Toivottavaa
olisi, että useammat ryhmään liittyneet myös maksaisivat
seuranjäsenmaksun.
Järjestetyt tapahtumat
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Seuran järjesti 3.5. perinteiset yleisten alueiden kevätsiivoustalkoot.
Mukana oli myös Tapanilakodin asukkaita. Tapahtuma toteutettiin
perinteisesti yhteistyönä kaupungin vihertoimen kanssa. As oy
Honkakatu 2 tarjosi jälleen pihaltaan grillipaikan talkoomakkaroiden
paistamiseen.
Keväinen luontoretki toteutettiin Aarno Murtamon johdolla sunnuntaina
21.5 Vesijärven rantaan.
Retki Linnaistensuon ulkoilualueelle tehtiin 11.6. 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
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omana toimintonaan. Lahden kaupunki on perinyt salitilasta 15 €
tunnilta.
Jalkaranta-seura ja sen jäsenet ovat olleet mukana vapaaehtoisina
Tapanilakodin vastaanottokeskuksen arjessa avustamalla erilaisissa
toimintaryhmissä ja rakennushankkeissa sekä ottamalla asukkaita
mukaan keskuksen ulkopuolella pidettyihin tapahtumiin. Näin on voitu
edistää alueen asukkaiden ja turvapaikanhakijoiden rinnakkaiseloa.

