
Jalkaranta -seura ry:n toimintaa vuonna  2012   
 
Seuran 60. toimikauden vuosikokous pidettiin 26.2.2011 Jalkarannan koululla

Toimikaudelle 2012 valittiin jäseniä hallitukseen seuraavasti:  pj. Jorma Ruohela sekä 
hallituksen jäsenet Anne Lehtovuori, Aarno Murtamo, Kari Mähönen, Jarmo Paasio, 
Kimmo Sainio, Pentti Salmi ja Seppo Valli sekä varajäsenet Raija Heikkurinen, Risto 
Forsström, Topias Sunna ja Kari Varso. Varajäseninä toimivat hallituksen kutsusta 
myös Anja Flyktman-Temmes ja Marita Ilonen. 
Hallitus kokoontui v. 2012 aikana kymmenen kertaa ja valmisteli lisäksi uuden 
toimikauden alussa vuosikokousasiat. Lisäksi tavattiin vuoden mittaan neuvoa 
antavissa kokoonpanoissa ajankohtaisia asioita valmistellen. Talousasioita ja 
tilinpitoa hoitivat puheenjohtaja ja Kari Mähönen. Vuosikokous korotti 
perhekohtaisen jäsenmaksun suuruuden 20 €. Toimenpide oli aiheellinen, olihan 
juhlavuosi. Toiminnantarkastajana toimi Tauno Strengell. 
Jalkarannan koulun uusi rehtori Joni Luuri kertoi oppilaitosta riivaavasta 
homeongelmasta ja toimenpiteistä sen poistamiseksi. Samoin tilakeskuksen tj Mauri 
Koistinen kertoi sisäilmaongelmista muuallakin Lahdessa ja ilmoitti Tapanilan 
ulkoilumajan kunnostuksen käynnistyneen ja toiminnan siirtyneen Lahden Aterian 
vastuulle. Koulun sisäilmaongelmista on käyty keskustelua myös 
vanhempaintoimikunnassa. 

Vuoden aikana toimittiin seuraavasti:

1. Jalkarannan kaupunginosaa koskeva oman asuinympäristön siivoustalkoot 
järjestettiin tiistaina 8.5. 
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 ajatusten vaihtoon, 
virkistykseen ja makkaran paistamiseen. Osanotto oli edellisten vuosien veroinen. 

2. Luontoretken Hakalaukun suolle lähtö tapahtui sunnuntaina 20.5. Retki oli antoisa 
ja kiinnosti noin kymmenkuntaa luontoihmistä. 

3.  YK 2015 muistutuslausunto jätettiin Tekniseen virastoon. 

4. Jalkarantalaisten kunnallisvaaliehdokkaille järjestettiin Steiner –koululla 18.10. 
esittely– ja keskustelu-tilaisuus. Ehdolle asettuneista 16 oli läsnä 9 kandidaattia. 



Yleisöä oli paikalla kolmisenkymmentä. Tunnelma oli avoin ja lämmin, jota lisäsi 
myös kahvitarjoilu. 

5. Toimintavuoden näyttävin ja työläin tilaisuus oli 9.12. vietetty seuran 60 v. juhla 
vastikään kunnostetussa Tapanilan ulkoilumajan ravintolassa. Neuvoteltiin 
talouskysymyksistä, salijärjestelyistä, ohjelmista ja tiedot-tamisesta. Kutsu kävi 
parille sadalle jäsenelle ja paikalle saapui noin seitsemänkymmentä henkeä. Tarjoilu 
pelasi ja kakkua riitti. Seuraa muistivat muutamat ulkopuoliset järjestöt ja yksityiset. 

6. Hallitus pyrki toimimaan aktiivisesti seuratoimintaan soveltuvan kokoontumis- ja 
toimintatilan saamiseksi Jalkarantaan. Tapanilan ulkoilumajan kunnostus helpottaa 
tilannetta. 

7. Jalkaranta –seuran ylläpitämän Myllyrannan  Beach -volley -kentän käyttö on ollut 
aktiivista. 

8. Seuran talous oli vakaa, joskin niukka. Pääasiallinen tuotto on 160 jäsenperheeltä 
saatu 20 € :n  kannatusmaksu. 

9. Joulun alla kokeilimme omien jalkarantalaisaiheisten joulukorttien kiinnostavuutta 
ja myönteinen kokemus kannustaa jatkamaan. 

Tilaisuuksista on tiedotettu aluetiedottein, jäsenkirjein, sähköpostin avulla ja kirjeitse, 
sekä tolppa- ja seinämainoksin. Seuralle on sähköpostiosoite jalkaranta-
seura@luukku.com  ja kotisivut www.jalkaranta-seura.fi, joita toivotaan käytettävän 
kaksisuuntaisesti jäsenistön ja hallituksen välillä kaikissa asuinaluettamme 
koskevissa asioissa. 

Hallitus

http://www.jalkaranta-seura.fi/

