
Jalkaranta -seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2007 
  
YLEISTÄ 
 
Jalkaranta –seura ry:n toiminta vuoden 2007 aikana on ollut vireää ja 
asetettuihin tavoitteisiin pyrkivää.  
Yhdistyksen  sääntöjä on noudatettu ja kotiseutuhenkeä on pyritty 
nostattamaan  
tarjoamalla alueen asukkaille toimintaa ja tapahtumia. Taloudellinen 
asema on  
seu rassa vakaa , k i i t o s ke r tyne i t t en j äsenmaksu jen , 
talousprojektien ja paikallisen  
yritystoiminnan antaman tuen. Yhteistoimintaa pidettiin samoin yllä 
kaupungin eri 
hallintokuntiin, yrityksiin ja yhdistyksiin. 
  
  
HALLINTO 
  
Edellisen vuoden hallitus valmisteli vuoden ensimmäisissä 
kokouksessa vuosikokoukseen  
kuuluvat asiat ja sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
Jalkarannan seurakuntakodissa  
8.3.2007.  

Vuosikokouksen valitsema uusi hallitus muodostui 1 + 7 hengen 
kokoonpanossaan  
seuraavaksi: Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ruohela ja hallituksen 
jäseniksi Juhani  
Hilkemaa, Aarno Murtamo, Jarmo Paasio, Mirjami Peuranen, Reijo 
Salminen, Timo Sorri  
ja Anna-Liisa Tulokas. 
  
Lisäksi hallituksen tukihenkilöiksi valittiin Janne Flyktman, Raija 
Heikkurinen, Raimo  
Kiljunen ja Tapani Pekkala. 

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa v. 2007 aikana ja valmisteli 
lisäksi kuluvan vuoden  
alussa vuosikokousasiat. Lisäksi tavattiin muutaman kerran neuvoa 
antavissa kokoonpanoissa vuoden mittaan asioita valmistellen. 
Pöytäkirjan laati kulloinkin kokouksessa valittu sihteeri.  



Talousasioita hoitivat puheenjohtajat ja tilinpitäjänä toimi Katja 
Huhtiainen.  
  
Päätöksiä saatiin aikaiseksi ja valmisteluja toteutettiin koskien 
useaa laajaa  
asukastilaisuutta, tiedotustoimintaa, varainhankintaa ja kaupungin 
hallinnolle tehtyjä  
esityksiä. Jalkarannan asukkaiden aloitteet vuosikokoukselle ja 
vuoden mittaan hallitukselle toimitetuilla ehdotuksilla täydennettiin 
toimintasuunnitelmaa. 
  
TAPAHTUMIA 
  
  
Jalkaranta -seura ry:n vuosikokous pidettiin 8.3.2007 
Jalkarannan Seurakuntakodissa.  
   
Tilaisuudessa avauksessa kuultiin srk:n terveiset, hyväksyttiin 
edellisen vuoden  
toimintakertomus, hyväksyttiin tilit, päätettiin uusista hallituksen 
jäsenistä päätettiin  
jäsenmaksun suuruudesta (10€) ja määriteltiin toimintatavoitteet  
 
Siivoustalkoot Jalkarannassa pidettiin tiistaina 8.5.2007 klo 
18.00–20.00.  
Kaupunginosamme jaettiin kahdeksaan osa-alueeseen, joilla 
kullakin oli omat toimitsijansa.  
Myös ongelmajätteiden keräilyauto saatiin samanaikaisesti 
vierailulle koulun edustalle.  
Talkoot saivat innostuneen vastaanoton ja puhdasta jälkeä syntyi. 
Roskasäkkejä ja risuja 
kuljetettiin kuormittain pois asuinalueelta 
 
Kylämarkkinat pidettiin Lahden Matkustajasatamassa 
12.5.2007 Lahden seudun kylätoimi- 
kuntien ja läheisten kaupunginosaseurojen (Jalkaranta-, Kariniemi- 
ja Mukkula –seurat)  
yhteisesti järjestämässä tapahtumassa väkeä oli runsaasti, myös 
rantamakasiinissa,  
jossa kävijöi l le jaetti in pöydiltä tietoa ”rantaseurojen” 
asukastoiminnasta. 
  



Kuunneltiin 23.05. esitelmä Vellamo –vinkit verkkosivuista, 
jossa erikoiskirjatonhoitaja  
Heli Vilja-Sarromaan ja kirjastonhoitaja Oili Vainio kertoivat 
kaupunginkirjaston  
ylläpitämästä hankkeesta. He toivoivat voivansa esitellä 
verkkosivuillaan sitä kirjallista,  
kuvallista ja suullista materiaalia Jalkarannasta, joka annettiin heille 
kokouksessa  
seurasta ja sen toiminnasta. Näin tapahtuikin.  
  
Jalkarannan Ainolan kesänviettopaikkaa tarjottiin seuran 
jäsenperheille neljänä  
kesäiltana mahdollisuutena rantaoleskeluun uinnin, saunomisen, 
pelien, grillauksen jne.  
merkeissä. Vanhan kookkaan rantahuvilan löytämisen  
vaikeus tai ajoittainen sään epävarmuus vaikutti kuitenkin 
varauksen vähäiseen käyttöön.  
  
Jalkarannantien varteen Jaakolan talon kohdalle, monien 
esitystemme jälkeen,  
rakennettiin puuttuva osuus kevyen liikenteen väylästä. Samassa 
yhteydessä saatiin  
kaupungilta lupaus Hollolan kirkolle aikoinaan johtaneen 
sorapintaisen Jalkarannan  
maantien pätkän säilyttämisestä Jaakkolan edustalla entisessä 
asussaan muistona  
jälkipolville.  
  
Koko perheen perinteinen Jalkaranta Games -kisa pidettiin 
30.08.2007 mukavalla  
menestyksel lä syysauringon hyväi l lessä runsaslukuista 
kisailijajoukkoa. Jatkosta  
käytiin kriittisiä keskusteluja. Oliko kolmas kisa myös viimeinen? 
  
Jalkarannan asukasillan / seuran 55 v. vuosijuhlan 
järjestäminen siirtyi ensin ilmoitetusta 
ajastaan ja jäi lopulta pitämättä.  
Hyvää tahtoa ja vaivannäköä ja taloudellisia uhrauksia oli osoitettu 
runsaasti tilaisuuden 
järjestämiseksi. Lohduttauduttiin kuitenkin ajatuksella, että 
harjoitus tekee mestarin.  
  



S-marketin tuloa Kankolaan seurattiin kiinnostuneena.  
Myymälää pidettiin varsin kookkaana  
ja  sallitun rakennusoikeuden sekä -tonttialueensa selkeästi 
ylittävänä. Oltiin tietoisia 
talousjätteiden lajittelun Eko –pisteen, taksitolpan ja polttoaineen 
jakelupisteen  
menettämisestä  Näistä  Eko –pisteen suhteen onnistuttiin saamaan 
ankaran väännön  
jälkeen lupaus sen toteuttamisesta sekä Päijät-Hämeen Jätehuolto 
Oy:ltä että Osuuskauppa  
Hämeenmaalta. Uhkana koettiin laajan niin alueen muuttuminen 
asfaltoiduksi  
paikoitusalueeksi kuin asuinympäristön puistomaisuuden 
väheneminen. Otto –automaatti ja  
postin keräilylaatikko tulivat onneksi rakennettavaan kiinteistöön. 
Lupauksia saatiin myös  
seuran omasta ilmoitustaulusta myymälässä. Nykymuotoisen 
toteutuksen edellyttämä 
kaavamuutos on parhaillaan vireillä ja siitä seura on antanut oman 
lausuntonsa. 
  
Lehtokotiloiden ja etanoiden torjunnan tukemista 
tonttikohtaisesti jatkettiin pussittaen  
talkoilla kookkaista Ferramol –säkeistä pienempiin 1-2 kg 
käyttöpusseihin ohjeineen  
Tapanilan ostoskeskukseen myyntiä varten. Tuote on osoittautunut 
tehokkaaksi, kun  
lisäksi pesimispaikat kuten nurmikot pidetään lyhyinä ja 
avokompostit ja risukasat  
hävitetään tonttien lähitienoilta.  
  
Oltiin postin edustajiin yhteydessä ja meille on kerrottu, että 
Jalkarannan kohdalla 
postilaatikoitten niputusasiat tulevat esille vuonna 2008 tai 2009. 
Lahden seudusta  
Liipolassa asia on vireillä ns. pilottihankkeina. 
  
Jalkaranta -seura ry:n hallitus on antanut lausunnon liittyen 
Jalkarannan korttelin 33192  
tonttien 1 ja 2 (S-market) asemakaavan muutosehdotukseen 
(piirustus A -2430), jossa  
esitetään rakennusoikeuden laajentamista sekä puisto- 



katualueiden liittämistä  
muodostettavaan liiketonttiin.  
  
Lausunto on vuosikokouksessa nähtävänä 
  
Jalkaranta -seura ry:n hallitus on tehnyt aloitteen 
asemakaavan muuttamisesta  
myymäläkorttelin 33192 ja Kankolankadun välisellä alueella siten, 
että laaja istutettu  
katualueen osa muutettaisiin monitoimiseksi puistoalueeksi 
vihreyden turvaamiseksi 
  
Hallitus päätti tehdä aloitteen korttelin 33192 tontin 2 itäpuolen ja 
Kankolankadun  
väliin jäävän istutetun yleiseksi pysäköimisalueeksi vahvistetun LP 
–alueen asemakaavan 
muutettavaksi siten, että  alueesta muodostuisi huolellisesti 
suunniteltu ja monipuolisesti 
toteutettava puistomainen virkistysalue VP.  
  
Aloitteellamme pyrimme, mm. saamiemme asukaspalautteiden 
johdosta, turvaamaan  
edes se vähäinen vihreys, joka on jäljellä ja havaittavissa erityisesti 
Vuorisenkadun  
kerrostalojen ja Jalkarannankatua liikennöivien suunnasta.  
Jalkarannan kaupunginosan toiminnallinen painopiste on siirtynyt 
enenevästi Kankolan  
suuntaan, joten kyseisen kaupunginosakeskuksen viihtyisyyden, 
toimivuuden ja mm.  
kevyen liikenteen  
turvallisuuden vuoksi on vähäinen puistomainen alue erityisen 
tärkeä. Mikäli vähäiselle  
tasattavalle alalle olisi sijoitettavissa kivetty aukio, yhteydet 
Vuorisenkadulle ja marketin 
suuntaan, istuimia, vesiaihe, kaupunginosan ilmoitustaulu, 
shakkilauta, täsmennetyt  
istutukset tms. muodostuisi paikasta tavoiteltu ja ohjaisi 
jalankulkijoita käyttämään  
turvallisia reittejä luvattomien risteysylitysten asemesta. Esille tuli 
tällöin myös ajatus  
esittää aidattavaksi alikulkujen kohdalla kadun ”keskimakkarat” 



metrisellä aidalla  
pensasistutuksin. 
  
Seura on avannut y h t eydenp i don he l po t t am i s ek s i 
jalkarantalaisten kanssa ”anonyymin” 
palvelupaikan sähköpostiosoitteessa jalkaranta-seura@luukku.com. 
Sitä toivotaan käytettävän  
sanan saattamiseksi hallitukselle asuinaluettamme koskevissa 
asioissa. On myös  
keskusteltu oman Internet kotisivun (www –sivujen) avaamisesta. 
Apua tavoitteen  
toteuttamiseksi kaivataan.   
  
Kaupunginosaamme on valmistumassa kaksi merkittävää uutta 
asuntoaluetta  
Kuhilaankadun ”pienkerrostalot” ja Tarjantien kerrostalot. 
Jalkaranta –seura ry  
toivottaa kaikki uudet  
asukkaat tervetulleiksi ja haluaa tutustuttaa perheet alueen 
asukastoimintaan ja ihmisiin 
tarjoamalla mahdollisuuden osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. 
  
TIEDOTTAMINEN 
Seuran toimintaa ja tapahtumia tuotiin esiin vuoden mittaan 
jokaiseen jalkarantalaiskotiin  
jaetulla aluetiedotteella ja kannatusmaksunsa suorittaneille 
jäsenkirjeillä, niissä toivottiin 
jäsenperheeksi liittymistä suorittamalla 10 € kannatusmaksu ja 
antamalla postitustiedot,  
jolloin myöhemmin tapahtumista tarkemmin tiedottavien 
jäsenkirjeiden postitus kävisi 
mahdolliseksi. Eri tilaisuuksista oli lisäksi  tolppa- ja  
seinämainoksia. Vuoden tapahtumat  
olivat kiitettävästi esillä myös paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä.  
  
Hallitus 17.1.2007 
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