Alppila Seuran 40-vuotisjuhla 18.10.2008
Alppila-Seura oli kutsunut jäsenensä ja alueen asukkaat juhlimaan seuran
nelikymmenvuotista taivalta Porvoonkadun Bariin kolmosen raitiovaunun vanhalla
päätepysäkillä.
Tilaisuuden avasi samoin kuin juonsi jatkossa radiotoimittaja Teuvo Pietilä, seuran
pitkäaikainen jäsen. Hän kertoi seuran suunnitelleen tilaisuuden epämuodolliseksi
mukavaksi tapaamiseksi, jossa ei pidetä pitkiä puheita eikä muodollisia onnitteluja, vaan
nautitaan ohjelmasta ja seurustellaan sekä katsellaan esillä olevaa näyttelyä.
Aluksi paikallinen kantrimusiikkitähti Kantri-Kati viritti tilaisuuden käyntiin reippailla
rytmeillään.
Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Hilkka Kuusinen kertoi hieman perustietoja AlppilaSeurasta, sekä millaisia saavutuksia seuralla on näiltä vuosikymmeniltä. Seuran
johtokunnan jäsenet esittäytyivät ja kertoivat siinä ohessa, mitä seuralla on tällä hetkellä
työn alla. Projekti kolmosen ratikan vanhan päättärin aukion uudistamisesta viihtyisäksi
kansalaistoriksi tai puistikoksi jatkuu. Seuran toiminnasta kertova esite on saatu valmiiksi
ja sen toivotaan helpottavan yhteydenpitoa asukkaiden ja yhdistyksen välillä.
Olli Laine, eläkkeellä oleva Alppilan seurakunnan kirkkoherra ja yksi Alppila-Seuran
perustajia, muisteli seuran perustamisen aikaa 60-luvun lopulla:
Yhdistyksen johtokuntaan koottiin hyvin laajalti eri poliittisia näkemyksiä edustavia ja
vaikutusvaltaisia alueella asuvia tai toimivia henkilöitä. Näin seura ei olisi mitenkään
poliittisesti värittynyt, mutta saisi hyvin edistetyksi alueen asioita. Tämähän muodostui
sitten kaupunginosayhdistysten yleiseksi linjaksi. Se ei kuitenkaan estä edistämästä
alueen asioita myös poliittisten puolueiden so. kaupunginvaltuutettujen kautta.
Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajana oli sosiaalidemokraatteja edustava Martti
Kinnarinen ja muista mainittakoon Suomen kotiseutuliiton puheenjohtaja Markku Tanner,
Vuokralaisten keskusliiton sihteeri Juhani Pitkänen, fil.maist. Maaretta Jaukkuri (myöh.
Valtion taidemuseon Kiasman ensimmäinen intendentti), Pekka Saarnio (nyk.
kaupunginvaltuutettu) jne. Seura julkaisi lehteä, josta ehti jo vuoden 1968 lopulla ilmestyä
kaksi numeroa. Toimituskuntaan kuului laaja joukko kirjoittajia ja päätoimittajan tehtävä
kiersi, näin lehdistä tuli hyvin moni-ilmeisiä.
Olli muisteli, että seuran perustavaan kokoukseen oli kutsuttu puhujaksi innostava
luennoitsija Yrjö Kallinen. Hän oli legenda jo eläessään, värikäs persoona ja syvällinen
ajattelija vaikkakin kouluja käymätön, itseoppinut. Hänen ajatuksistaan Olli muisteli
"Yhteiskunta pyrkii muokkaaman jäseniään omiin tarkoituksiinsa sopiviksi, kun taas
yhteiskunnan jäsenet pyrkivät muokkaamaan yhteiskuntaa itselleen sopivaksi." Nämä
ristiriitaiset pyrkimykset näkyvät yhteiskunnallisessa elämässä. Keskustelussa totesimme,
että usein yksilöt jäävät tässä alakynteen yhteiskunnan voimakkaiden rattaiden
puristuksiin. Tässäkin tarvitaan erilaisia yksilöiden yhteenliittymiä kuten kaupunginosa- ja
asukasyhdistyksiä.
Alppila-Seuran ystävä, tukija ja taiteellisen linjan – mikäli sellaista on – esikuva M. A.
Numminen ja taiteilijakumppaninsa Pedro Hietanen nousivat estradille juhlan puolivälissä.
M. A. Numminen teki seuralle ja Josafatin puistoliikkeelle 70-luvun alussa ”Josafatin
jenkan”, joka kaikui nyt yhtä rentona ja tuoreena kuin silloin aikoinaan. Muutamaa vuotta

aikaisemmalta ajalta oli ”Naiseni kanssa eduskuntatalon puistossa”, josta MA kertoi ajan
kuvaa, kuinka laulu oli radiossa 60-luvulla esityskiellossa, koska sen katsottiin edistävän
huonoja tapoja (valitan etten muista tarkkaan virallisia perusteluja kuten MA ne kertoi).
Näin laulut kulkivat juttujen lomassa - mm. ”Kissa vieköön” suosikki-hitti oli tarkoitettu
jäähyväiskappaleeksi, mutta toisin kävi. Runsaan puolituntisen lopuksi saimme onnittelut
”Krokotiili Genan syntymäpäivälaulun” tahdittamana. Moni paikalla ollut muisteli
lapsuuttaan, johon kuuluivat MA:n lastenlaulut. Minulle tuli mieleen eräs aamuyö, kun
satuin katsomaan Porvoonkadulle, jossa ” valtavan suuri jänis kerran loikki …”
Seinille ja pilareihin oli kiinnitetty Alppila Seuran toiminnasta kertovia valokuvia ja
piirroksia. Salissa kiertävässä kansiossa oli vielä lisää kuvia. Mukana oli muutamia
vanhoja otoksia, kuten kiertokäynti kaupunginvaltuutettujen kanssa Alppilan puistoissa 80luvulla; siellä oli mukana myös Tarja Halonen, silloin kaupunginvaltuutettuna.
Tilaisuudessa oli myös aikaa keskusteluun ja sitä syntyikin pöydissä tai seisten pieninä
ryhminä ja oven suussa. Myös moni ohi kulkija pysähtyi aukiolle katsomaan ja poikkesi
sisään.
Alppila-Seuran esitettä saa mm. Kumppanuustalo Hannasta, Kallion kirjastosta ja seuran
tilaisuuksista.
Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää avoimena ja se on maanantaina 3.11.
Kumppanuustalo Hannassa klo 18.00, osoite Sturenkatu 12.
Hilkka Kuusinen

