
Jalkaranta -seura ry:n toiminta vuonna  2010  (ehdotus 
vuosikokoukselle 22.2.2011)

Seuran vuosikokous pidettiin 16.3.2010 Jalkarannan 
seurakuntakodissa 
Toimikaudelle 2010 valittiin jäseniä hallitukseen seuraavasti  pj. 
Jorma Ruohela sekä jäsenet  
Raija Heikkurinen, Jukka Kallio, Aarno Murtamo, Jarmo Paasio, 
Mirjami Peuranen Kimmo  
Sainio ja Timo Sorri sekä varajäsenet (hallituksen päätöksellä 
täydennettynä) Janne  
Flyktman, Risto Forsström, Reijo Salminen, Topias Sunna, Seppo 
Valli ja Kari Varso.  

Hallitus kokoontui v. 2010 aikana yhdeksän kertaa ja valmisteli 
lisäksi uuden toimikauden  
alussa vuosikokousasiat.  
Lisäksi tavattiin vuoden mittaan neuvoa antavissa kokoonpanoissa 
ajankohtaisia  
asioita valmistellen.  
Vpj Jukka Kallion tehtävää jatkoi puolivuotiskauden jälkeen Aarno 
Murtamo.  Pöytäkirjan laati  
siht. Raija Heikkurinen tai kulloinkin kokouksessa valittu ”kirjuri”. 
Talousasioita  
hoitivat puheenjohtajat yhdessä ja tilinpitäjänä toimi Katja 
Huhtiainen. Tilintarkastajina  
toimivat Tauno Strengell ja Niilo Parikka sekä varalla Ville Eronen ja 
Arto Mäkelä.  
Seuran talous on ollut niukka mutta vakaa. Pääasiallinen tuotto on 
vajaalta parilta  
sadalta jäsenperheeltä saatu 10 € :n  kannatusmaksu.  

Vuoden aikana toimittiin seuraavasti: 
1. Jalkarannan kaupunginosaa koskeva oman asuinympäristön 
siivoustalkoot järjestettiin  
tiistaina 4.5.2010.

Siivoamiskohteina olivat puistot, leikkialueet, rannat sekä katujen 
ja kävelyteiden pientareet  
oman asuinympäristön lähellä. Roskat koottiin pikkupusseissa 
kadunkulmiin sijoitettuihin  
jätesäkkeihin, jotka kuljetettiin pois kaupungin toimesta 
välittömästi talkoitten jälkeen. 



Talkooväelle oli varattu mahdollisuus Kankolan leikkialueen 
pallokentällä  
klo 19.00 alkaen yhteiseen virkistykseen ja makkaran 
paistamiseen. Osanotto oli edellisten  
vuosien veroinen, joskin sade pelotti arimpia. 

2. Risusavotta ahkeroitiin tiistaina 11.5. Ulkoilualueella on ollut 
harvennushakkuita. Jälkien siistimiseen on  kaupungin taholta 
pyydetty jalkarantalaisten apua. Risut ja hakkuujätteet  
koottiin raivauspaikalta osoitettuihin kohtiin haketusta varten. 
Leirinuotio loimusi ja huolto  
pelasi. Polttopuuta oli koottavissa myös omaan käyttöön.  

3. Ohjattu retki keväiseen rantaluontoon Aarno Murtamon 
vetämänä oli sunnuntaina 23.5. Tapahtuma 
jatkui asukastilaisuutena Rautakankareen majalla. Koko perheen 
parituntisen luontoretken lähtö tapahtui Kiikkulan S –marketin 
ekopisteeltä ja kulki ranta-alueella luontohavaintoja tehden 
Rautakankareen majalle.  

Sisätiloissa keskusteltiin asukastapaamisen muodossa 
postilaatikkojen uudelleen sijoittelusta Itella Oyj:n asiantuntijoiden 
Kerttu Junttilan ja Tiina Doukasen avustamina, metsäkysymyksistä 
Kari Varson johdolla ja ympäristön tilasta yleensä Jalkarannassa. 
Osanottajilla oli tilaisuus tutustua remontoituun retkeilymajaan ja 
sen ainutlaatuiseen ympäristöön sekä nauttia  
virvokkeita ja grillata 
  
4. Rantatapahtuma Myllyrannassa lauantaina 29.5. klo 13.00-16.00 
jouduttiin järjestely- 
vaikeuksien ja sateisen sään vuoksi perumaan. Rantalentopallon 
harjoitusotteluita pelattiin  
seuran ylläpitämällä Beach Volley –kentällä kesän aikana 
5. Bussiretki kesäteatteriin Heinolaan toteutettiin kesäkuussa 
sunnuntaina 20.6.   
” Guys and Dolls"  eli Enkeleitä Broadwaylla –musikaaliin. Retki 
yhteishinta oli 35 €.  
Lipunmyynnin hoiti Mirjami Peuranen ja varaukset Keijunkehrä 
Tapanilassa. Reissu- 
Ruoti lähti Korpikankareelta ja ajoi Jalkarannantietä torin kautta 
Heinolaan. Bussissa oli  
lipun hintaan kuuluvaa ohjelmaa ja virvoketarjoilua. Retken 



bussiemäntänä toimii Mirjami  
Peuranen ja bussi-isäntänä Reijo Salminen 

6. Kotiloiden ja etanoiden torjunta-aineiden myynti jatkui Tapanilan 
Keijunkehrässä.   
Jalkaranta –seura kiittää asukkaitaosallistumisesta yhteistyöhön 
asuinympäristön  
pitämiseksi viihtyisänä, johon kuuluu myös  vierasperäisten kasvien 
kitkeminen Jalkarannasta! 

7  Seuramme ja J:n Lions –klubi veivät yhteistuumin 11.12. 
ohjelmallisen Joulutervehdyksen kestityksineen Jalkarannan  
sairaalan potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Ohjelmana olivat Steiner 
–koulun ja Sylvia -kodin musiikkiesitykset.  
8. Hallitus pyrki toimimaan aktiivisesti seuratoimintaan soveltuvien 
kokoontumis- ja to imintat i lan saamiseksi Ja lkarannan 
kaupunginosaan.

Tilaisuuksista tiedotettiin kirjein sekä tolppa- ja seinämainoksia. 
Vuoden tapahtumat olivat esillä myös paikallis- 
ja ilmaisjakelulehdissä. Lisäksi on seuralle avattu sähköpostiosoite 
jalkaranta-seura@luukku.com, jota toivotaan käytettävän sanan 
saattamiseksi hallitukselle kaikissa asuinaluettamme koskevissa 
asioissa  
Jalkaranta –seura ry toivottaa kaikki uudet asukkaat tervetulleiksi 
Jalkarantaan ja haluaa 
tutustuttaa perheet alueen asukastoimintaan ja ihmisiin ja toivoo 
osallistumista  
yhteisiin tilaisuuksiin. Olet perheesi kanssa jäsen suorittamalla 
vuosittaisen  
10 € kannatusmaksun tilille Nordea  243518-123563  viite 
1012 

Hallitus 14.2.2011
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