Asukastalo Kulkurin toimintakertomus 2015
Vuosi 2015 lähti vauhdikkaasti käyntiin! Tammikuun ensimmäisessä kokouksessa päätettiin tehostaa
Kulkurin näkyvyyttä uusimalla verkkosivujen ulkoasua ja kuvia. Päätettiin myös tehdä Kulkurille uusi
painettu esite jota suunniteltiin tiuhaan tahtiin.
Alkukeväästä saimme uuden esitteen jota kävimme yhteistuumin ja reippaalla mielellä jakamassa
Rastilankallion asukkaille.
Toukokuun lopussa olimme Esikaupunkimessuilla Vuotalolla esittelemässä kulkuria ja jakamassa esitteitä.
Messulla kävi noin 100 henkilöä ja saimme vierailijoilta positiivista palautetta ja mielenkiintoa Kulkuria
kohtaan. Se myös näky kyselyistä viikonloppu vuokrauksia kohtaan ja kävijälaskurit sivuilla kasvoivat
kovasti.
Kesäkuussa saimme voimistelusalin lattiaan uutta ilmettä kun korjautimme saumat ja vahautimme lattian
yhteistyössä päiväkoti Vankkurin kanssa, samalla myös tehtiin peruspesu ja vahaus tupakeittiön puolelle.
Uusimme voimisteluköydet , lapsille puolapuihin liukumäen ja koripallokorin.
Kulkurin kesätauko alkoi juhannuksesta –elokuun alkuun, silloin ei toimintaa ollut.
Elokuussa Rastilankallion pysäköinti Oy.n toimitusjohtaja Helena Huuskon jäädessä eläkkeelle
saimme uuden toimitusjohtajan Jouni Lehikoisen, jonka toivotimme tervetulleeksi taloon ja yhteistyö on
ollut todella kiitollista.
Huoltoyhtiönä toimii Tontti-palvelut Oy joka hoitaa pienet ja kiireelliset korjaukset.
Hallintaryhmä on kokoontunut noin kerran kuussa torstai-iltaisin (lukuunottamatta kesätaukoa) pohtimaan
ja kehittämään toimintaa. Paljon on asiaa ja kehitysideoita vuodelle 2016.
Vapaaehtoinen päivystäjämme (portsari) Kristiina jää vapaalle kesään 2016.Kiitämme häntä hienosta ja
hyvin hoidetusta vapaaehtoistyöstä kulkuria kohtaan.
Hallintaryhmä hoitaa vuorokuukausina portsarin viran.

Kulkurin päivittäinen toiminta
Päiväkoti Vankkurin esikouluryhmä on Kulkurin tiloissa arkisin klo 08.00-16.00
Syyskaudesta 2016 päiväkoti luopuu kulkurin tiloista lukuunottamatta voimistelusalia.
Sopimukset ja päätökset muutoksista on vielä työn alla. Kehitämme vapautuville tiloille jotain muuta
käyttöä tai vuokramme tarpeen tullen.
Toiminta kulkurissa on ollut lähinnä arki-iltaisin toimivat kaupalliset vakiovuokraajat voimistelusalissa
-Keho ja mieli maanantai ja keskiviikko
-Joogayhdistys torstaisin
-Uutena tulokkaana elokuusta lähtien on Vuotanssi perjantaisin
- Joulukuun alusta lähtien tupakeittiössä kokoontuu Pääkaupungin Hengitys ry/Pääkaupungin homenokat
-Ruokapiiri toimii edelleen ja korupaja kokoontuu 10.11, 24.11 ja jatkuu vuoden alussa.
-Viikonloput on varattu yksityistilaisuuksia varten ja se on ollut todella vilkasta.
- Tupakeittiö on ollut edelleen varattuna tiistaisin Rastilankallion taloyhtiökokouksille.
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