
Jalkarantaseura, Toimintakertomusehdotus vuodelta 2017  

  

 Jalkarantaseuranta-seuran vuosikokous pidettiin Jalkarannan monitoimitalo 
Jalossa 31.3.2017 Monitoimitalo Jalossa. Puheenjohtajana toimi Juhani Airo 
ja sihteerinä Kari Mähönen.

 Hallitukseen ovat kuuluneet Kimmo Sainio puheenjohtajana, Saara Vauramo 
varapuheenjohtajana, Kari Mähönen rahastonhoitajana sekä muina jäseninä 
Paul Carroll, Matti Haara, Aarno Murtamo, Pauli Saarinen ja Heikki Tupala. 
Varajäseninä Jarmo Paasio kevätkauden sekä Topias Sunna. Hallitus 
kokoontui vuosikokouksen lisäksi kolme kertaa. As Oy Honkakatu 2 on 
antanut kerhotilansa veloituksetta hallituksen käyttöön kokoontumispaikaksi, 
josta seuran parhaat kiitokset taloyhtiölle ja isännöitsijä Eero Virkille.

Toiminnantarkastajana toimi Tauno Strengell, mistä hänelle jälleen kerran 
parhaat kiitokset.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.  Kokouskertojen 
vähäisyydestä huolimatta hallituksen jäsenet ovat eri kokoonpanoissa 
suunnitelleet ja olleet toteuttamassa tapahtumia koko toimintavuoden ajan.

 Vuoden 2017 lopussa seuralla oli 45 jäsenmaksunsa, 20€, maksanutta 
jäsentä. Seura on menettänyt jäseniä ikääntymisen ja alueelta pois 
muuttamisen vuoksi, mutta on saanut myös joitain uusia jäseniä. Jäsenmäärä 
pysyi näin edellisen vuoden tasolla. Seuran talous perustuu 
jäsenmaksutuloihin. Niistä kertyneet varat riittävät lähinnä vain tiedottamiseen 
jäsenistölle yhteen yleisötilaisuuteen tarjoiluineen ja välttämättömiin 
hallintokuluihin. 

Seuran toiminnasta:

Seuralla on ollut yhteistyötä Lahden kaupungin vihertoimen, maankäytön 
sekä sosiaali- ja terveystoimen sekä Jalkarannan koulun 
vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Asukasyhdistyksen luonteen mukaisesti hallitus on seurannut kaupungin 
kaavoitustilannetta ja alueen sekä alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
liittyviä asioita. 

 

 Edellisen vuoden tapaan seura hoiti Lahden kaupungin kanssa vuosiksi 2017 
-2020 tekemänsä sopimuksen mukaisesti Tarjantien palstaviljelmien 



vuokraamisen viljelijöille. Viljelysopimuksia syntyi kymmenen kappaletta. 
Viljelymaaperää parannettiin kaupungin toimittamalla multakuormalla. 
Toimintamenot saatiin katetuksi vuokratuloilla.  

  

 Seuran kevättiedote lähetettiin sähköisenä niille jäsenille, joiden 
sähköpostiosoite oli tiedossa.

Seuran kotisivuja on päivitetty ajankohtaisin tiedottein. Sosiaalisen mediaa on 
hyödynnetty käyttämällä Jalkaranta -nimistä facebook -ryhmää. Sen 
jäsenmäärä on nyt yli 45.  Se on toiminut sekä hallituksen tiedotuskanavana, 
että alueen asukkaiden keskustelufoorumina. Toivottavaa olisi, että 
useammat ryhmään liittyneet myös maksaisivat seuranjäsenmaksun.

 Järjestetyt tapahtumat:

• Kuntavaalien alla seura järjesti monitoimitalo Jalossa 15.3. 
vaalipaneelin, johon osallistuivat Lahdessa toimivien 
kunnallisjärjestöjen nimeämät vaaliehdokkaat. Keskustelussa oli esillä 
kaavoitusta, joukkoliikennettä ja yleensäkin alueen liikennejärjestelyjä 
koskevat asiat, vesijärven tila sekä Jalkarannan ja Lahden 
vetovoimatekijät. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä jalkarantalaista.

•  Seuran järjesti 11.5. perinteiset yleisten alueiden kevätsiivoustalkoot. 
 Tapahtuma toteutettiin edellisten vuosien tapaan yhteistyönä 
kaupungin vihertoimen kanssa. As oy Honkakatu 2 tarjosi jälleen 
pihaltaan grillipaikan talkoomakkaroiden paistamiseen. 

•  Keväinen luontoretki toteutettiin Aarno Murtamon johdolla sunnuntaina 
18.5. Vesijärven rantaan.

•  Vieraslajina alueelle levinneen jättibalsamin torjuntatalkoot järjestettiin 
Tarjantien viljelypalstojen ympäristössä 13.6. ja 6.7. Tilaisuudet 
järjestettiin yhteistyössä Luontoturva ky:n kanssa.Talkoisiin osallistui 
kymmenkunta  jalkarantalaista.

•  Jalkaranta-seura osallistui 31.10. Jalon toimintapäivään, jossa sillä oli 
oma esittelypisteensä.   toimintaa esiteltiin paikalla olleiden hallituksen 
jäsenten toimesta tilaisuuden yleisölle kuvakoosteen ja esittelylehtisen 
tukemana. Uusien jäseniksi ilmoittautuneille annettiin Topias Sunnan 
lahjoittama ja hänen tekemänsä Aleksis kiven muotokuvavedos.

•  Seura osallistui Keijunkehrässä 8.11 -10.11. toteutettuun 
havuseppeletalkooseen, jossa tehtiin itsenäisyyspäiväksi seppele 
jokaiselle sankarihaudalle Lahdessa. Seuran toimesta laadittiin ja 
kustannettiin hanketta esittelevä painotuotteet. 

•  Kevät- ja syyskauden aikana on kokoontunut seniori-ikäisten 
kuntosaliryhmä Jalkarannan sairaalan kuntosalilla. Ohjaajana on 
toiminut fysioterapeutti Salpakankaan lääkintävoimistelusta. Ohjaajan 
palkkiokustannuksista ovat vastanneet ryhmän jäsenet. Laskut ja 



maksut ovat kulkeneet seuran tilin kautta ja näkyvät kirjanpidossa 
omana toimintonaan. Lahden kaupunki on perinyt salitilasta 15 € 
tunnilta. 

•


