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YLEISTÄ

Seuran toiminta vuoden 2003 aikana on ollut vireää ja asetettuihin 
tavoitteisiin  
pyrkivää. On toimittu sääntöjen mukaisesti kotiseutuhenkeä 
nostattaen ja alueen  
asukkaille toimintaa ja tapahtumia tarjoten. Taloudellinen asema on 
seurassa vakaa,  
kiitos kertyneitten jäsenmaksujen ja yritystoiminnan antaman tuen. 
Yhteistoimintaa  
saatiin myös rakennetuksi kaupunginosan muihin yhdistyksiin. 
Jalkarannan Martat  
auttoivat risusavotan järjestelyissä, Jalkarannan LC –klubi oli 
mukana vanhustenillassa  
ja Jalkarannan Nuorisoseuran kanssa on ollut perinteisesti 
yhteistyötä.    

HALLINTO

Vuoden 2002 hallitus valmisteli vuosikokousasiat alkuvuoden 
kahdessa kokouksessa.  
Vuosikokous pidettiin Jalkarannan kirjastossa 27.03.2003, jossa oli 
samanaikaisesti  
avoinna laaja seuran toimintaa kuvaava 50 v. näyttely vajaan 
kuukauden ajan.

Vuosikokouksen valitsema hallitus muodostui 1 + 7 
kokoonpanossaan seuraavaksi:  
pj Jorma Ruohela, vpj Antti Kalliomaa, siht. Tauno Strengell 
sekä jäsenet Anne  
Leinonen, Arto Mäkelä, Tapani Pekkala, Seppo Pietilä ja Juhani 
Seppänen.  



Heidän lisäkseen oli hallituksen toiminnassa mukana vuoden 2003 
aikana Manne  
Salonen, Jouko Pylväs ja Carita Korolainen. Tilinpitäjänä toimi Katja 
Huhtiainen. 

Valittu hallitus kokoontui toimivuoden aikana kahdeksan ( 8 ) 
kertaa valmistellen  
päätöksiä tiedotustoiminnasta, Vellamo –risteilystä, kahdesta 
laajasta asukastilai- 
suudesta, kh:lle jätettävästä aloitteesta koskien liikenneoloja 
Jalkarannassa,  
risusavotasta ulkoilumaastoon, Joulumusiikkitapahtumasta 
vanhainkotiin ja tulevasta  
Lahti 100 v. juhlasta jne. 
 

TOIMINTATAPAHTUMIA

Vesijärvellä  21.08.2003 tapahtunutta siipirataslaiva 
”Vellamo” –risteilyä  
valmistelemaan valittu toimikunta kokoontui yhdessä Kariniemi- ja 
Mukkula-Seurojen  
edustajien kanssa kuusi (6) kertaa. Purjehdus tuotti osanottajille 
hyvän mielen ja  
seuroille tuntuvan taloudellisen tuloksen. Asiaakin iloisen 
purjehduksen lomaan toivat  
Erkki Hölttä mainiolla Vesijärvi –historiikillään ja Kari Porra 
ajankohtaisilla ympäristö- 
tiedoillaan ja Enonsaaren kehittämissuunnitelmallaan, joka 
tarkastettiin paikan päällä  
saaressa.  
 
Asukastapaamista ensimmäinen järjestettiin Tapanilan 
ulkoilumajalla 25.09.-03.  
Majalle saapui runsaat sata jalkarantalaista kuulemaan ja 
kertomaan toiveistaan asiantuntijaraadille, joka koostui teknisen 
viraston ja ympäristötoimen asiantuntijoista.  
Tunteet kuohahtelivat ja paneelin osanottajat kirjasivat runsaan 
joukon aloitteita.  
Maukkaan iltapalan tarjosi rakennusyritys NCC.   
 
Toinen asukasilta pidettiin Karkki Cafe´ssa 15.10.-03 ja paikalla 



oli runsaat  
kolmekymmentä osanottajaa ja ympäristötavoitteita kirjattiin 
lähinnä Tapanilan  
alueelta.  Kahvituksesta vastasi Lassila & Tikanoja.  
 
Hallituksen lähetystö kävi 28.10.-03 Tevin kunnallistekniseltä 
osastolla tutustumassa liikenneosaston valmiuksiin Jalkarannassa ja 
viestittämässä suoraan jalkarantalaisten  
näkemykset muutostarpeista liikennesuunnittelusta vastaaville 
virkamiehille.  
Tapaamisessa todettiin suunnittelun käynnistyneen lähinnä 
Sammalsuonkadun osalta,  
jonka liikenneturvallisuutta parantavat ratkaisut voitaneen toteuttaa 
aikaisintaan  
v. 2005 aikana.   
 
Jalkaranta-Seura ry:n aloitteet asukastilaisuuksissa esille 
tulleista kaupunginosan parannuskohteista jätettiin 
kaupunginhallitukselle ja tekniselle virastolle 02.11.-03.  
 
Risusavotta järjestettiin 16.10.-03 yhteistyössä Tevin 
metsätoimen kanssa. Runsas  
sata savottalaista raivasi täyden työpäivän hiihtomajan 
taustamaastoa hakkuiden  
jäljiltä. Juotavaa, makkaraa ja kahvia oli tarjolla osanottajille. 
Talkoohenkeä ei oltu  
vielä unohdettu.  
 
Vuosi päättyi 10.12.-03 yhteistyössä LC-Jalkarannan kanssa Yli-
Köllin palvelutalon  
asukkaille järjestettyyn laulu- ja musiikki-iltapäivään jouluisine 
kahvituksineen, jonka  
tarjosi Sita Finland Oy. 

TIEDOTTAMINEN 



Seuran toimintaa ja tulevia tapahtumia tuotiin esiin kahdella (2) 
jokaiseen  
jalkarantalaiskotiin jaetulla aluetiedotteella. Samalla toivottiin 
jäsenmaksun  
10 € suorittamista erillisellä tilisiirtolomakkeella. Vuoden 
tapahtumista oli  
kiitettävästi esillä myös valta- ja paikallislehdissä.  
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