
Jalkaranta -seura ry:n toimintaa v. 2009 

Seuran vuosikokous pidettiin 4.3.2009 Jalkarannan ala-
asteen koululla. 

Toimikaudelle 2009 valittiin hallitus, joka täydennettynä muodostui 
seuraavaksi:  
pj. Jorma Ruohela, vpj. Jukka Kallio sekä jäsenet Janne Flyktman, 
Risto Forsström,  
Aarno Murtamo, Jarmo Paasio, Mirjami Peuranen ja Reijo Salminen 
sekä hallituksen  
varajäsenet Juhani Hilkemaa, Tuija Kakko, Matti Liikanen, Jouko 
Pylväs, Timo Sorri,  
Marjukka Salomaa ja Jouko Vallittu.   
 
Hallitus kokoontui v. 2009 aikana yhdeksän kertaa ja valmisteli 
lisäksi uuden  
toimikauden alussa vuosikokousasiat. Lisäksi tavattiin vuoden 
mittaan neuvoa  
antavissa kokoonpanoissa ajankohtaisia asioita valmistellen.  
 
Pöytäkirjan laati kulloinkin kokouksessa valittu sihteeri. 
Talousasioita hoitivat  
puheenjohtajat yhdessä ja tilinpitäjänä toimi Katja Huhtiainen. 
Seuran talous on  
ollut niukka mutta vakaa. Pääasiallinen tuotto on vajaalta parilta 
sadalta  
jäsenperheeltä saatu 10 € :n  kannatusmaksu.   

Vuoden aikana toimittiin seuraavasti:

Risusavotta 29.4. toteutettiin Tapanilan ulkoilumajalta länteen 
johtavien ulkoiluteiden  
varrella. Jorma Ruohela hoiti  tilaisuuden metsäpäällikkö Kari 
Varson kanssa aikaisempaa  
tapaa noudattaen. 
Retki keväisen Vesijärven rantaluontoon 9.5. Kankolan 
kentältä Aarno Murtamon vetämänä.  

Siivoustalkoot 11.5.  Kevään perinteinen oman asuinympäristön 
siivoustalkoot  
noudattivat aikaisempien vuosien mallia. Innostus oli entisensä ja 
puhdasta tuli. 



Koko perheen rantatapahtuma p idet t i in uutuutena 
Myllysaarenkadun varren  
ranta-alueella lauantaina 23.5.2009. Rannassa tarjottiin 
tapahtuman ajan  
grillimaistiaisia ja tunnettujen tuottajien tuote-esittelyä. 
Telttakatosten alla oli  
myös kukkamyyntiä, haitallisten vieraslajikasvien uhkan esittelyä ja 
opastusta  
ympäristöasioihin. Rantaan kunnostettu Beach Volley -kenttä 
saatiin kuntoon  
tapahtuman yhteydessä järjestettyä LC Jalkarannan ja Jalkarannan 
nuorisoseuran  
välistä näytösottelua varten. Seuramme on lupautunut pitämään 
kentän pelikuntoisena  
vastakin.  
LC-Lahti-Jalkaranta järjesti tilaisuudessa kilpailuja ja ongintaa. 
Väkeä kävi noin  
170 henkeä. Sää 1½ h sadetta, 1½ h selkeää. Vaikka tapahtuma 
toteutettiin  
improvisoiden, pidettiin sitä silti onnistuneena. Myös kauppiaat 
olivat halukkaita  
osallistumaan seuraavaankin tapahtumaan. Yhteistyökumppaneita 
saataneen  
esim. Jalkarannan Lions klubista, Jalkarannan Nuorisoseurasta, 
paikallisista  
Martoista ja Lahden Purjehdusseurasta

Kesäteatteriretki Heinolaan ”Piukat paikat ”-musikaaliin 
tehtiin su 14.6.   
Loppuunmyyty bussiretki onnistui odotetusti.  
Retken bussiemäntänä toimivat Mirjami Peuranen ja bussi-isäntänä 
Reijo Salminen.

Syysretki Enonsaareen sunnuntaina 13.9. Myllysaaresta M/S 
Suvityttö –laivalla  
Ohjelmassa oli opastettu luontopolku ja rantapelejä. Saaren kahvio 
oli avoinna  
ja ohjelmassa oli pelejä sekä grillaus-mahdollisuus. Tilaisuuden 
vetovastuussa oli  
Jukka Kallio.

Patikointi Tapanilan majalta Korkean laavulle 27.9.  Retki 
ohjattiin kevään 2010 



metsänkaatoalueiden kautta. Metsäpäällikkö Kari Varso selosti 
tulevaa hakkuuta  
ja otti vastaan jalkarantalaisten näkemyksiä ympäristön hoidosta.  
Nuotion ääressä pohdittiin mm. harjuluonnon kasvustoa A. 
Murtamon opastuksella.

Asukasillassa 28.10 kokoonnuttiin Kankolan kerhotaloon. Jorma 
Ruohela esitti osanottajille 
mahdollisuutta vuokrata jalkarantalaisittain keskeisen rakennuksen 
eri yhteisöjen 
kokoontumistilaksi ja samoin haettiin ideaa ja tukea Tapanilan 
ulkoilumajan palauttamiselle 
käyttötarkoituksensa mukaiseen toimintaan. Tilaisuutta jatkettiin 
ravintola ”Juhana I” ssa,  
jonne oli sovittu kahvitus. Tällöin kuultiin Itellan aikataulu 
postilaatikkojen  
uude l leens i jo i t te lus ta Ja lkarannassa ja es i te l t i i n ns . 
Talkoolavatoiminta. Tilaisuudessa  
esiteltiin Vesijärvi-haastekampanja, johon kerättiin läsnä olleilta 
kolehti.  
Summaa päätettiin pyöristää kerhon varoista tasalukuun 50 € ja 
toimittaa kohteeseensa.  
Päätettiin osallistua projektiin kuuluvaan rantakaislikoiden niittoon 
talviaikaan biomassan 
vähentämiseksi ruohottuvista pohjukoista Jalkarannassa.

Joulutervehdyksellä muistettiin Jalkaranta –seura ry:tä tukeneita 
yksityisiä ja yrityksiä

Ferramol -pikkupussien myynti kotiloiden ja etanoiden 
torjuntaan jatkui Tapanilan 
Keijunkehrässä. Jalkaranta –seura kiittää asukkaita osallistumisesta 
yhteistyöhön  
asuinympäristön pitämiseksi viihtyisänä. Älä myöskään levitä 
vierasperäisiä kasveja  
Jalkarannassa! 

Jalkaranta –seura ry toivottaa kaikki uudet asukkaat 
tervetulleiksi Jalkarantaan ja haluaa 
tutustuttaa perheet alueen asukastoimintaan ja ihmisiin tarjoamalla 
mahdollisuuden  
osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. Seuran toimintaa ja tapahtumia 
tuotiin esiin vuoden mittaan 
jokaiseen jalkarantalaiskotiin jaetulla aluetiedotteella ja 



kannatusmaksunsa  
suorittaneille jäsenkirjeillä. Niissä toivottiin jäsenperheeksi 
liittymistä suorittamalla 10 € 
kannatusmaksu.  
Eri tilaisuuksista oli lisäksi tolppa- ja seinämainoksia. Vuoden 
tapahtumat olivat kiitettävästi  
esillä myös paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä. Lisäksi on seuralle 
avattu sähköpostiosoite  
jalkaranta-seura@luukku.com, jota toivotaan käytettävän sanan 
saattamiseksi hallitukselle  
kaikissa asuinaluettamme koskevissa asioissa 

Hallitus 10.2.2010 
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