
Alppila-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Alppila-Seura ry:n vuosikokous 17.4.2007 ja johtokunnan kokous 19.6.2007

Yleisesti

Seura pyrkii toiminnallaan edistämään Alppiharjun kaupunginosan kehitystä ja asukkaiden 
viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä toimimaan alueella vaikuttavien erilaisten yhteisöjen ja 
asukkaiden puolueettomana yhdyssiteenä. 

Seura ottaa vastaan aloitteita, jotka käsitellään vuosikokouksessa tai hallituksen kokouksissa. 
Seuran toiminnan tarkoituksen mukaisia ja taloudellisesti mahdollisia aloitteita pyritään edistämään 
ja toteuttamaan.

Jäsenhankinta

Seuraan hankitaan henkilöjäseniä ja kannatusjäseniksi yhteisö- ja yritysjäseniä. Jäsenhankintaa 
tehdään esim. nettisivujen kautta ja yleisötilaisuuksissa sekä henkilökohtaisesti vaikuttamalla. 
Uusille alppilalaisille, jotka muuttavat Pasilan konepajan alueelle, jaetaan esite seurasta.

Yleisötilaisuudet

Alueen asukkaille avoimia yleisötilaisuuksia järjestetään. Osallistumme Kallio Kukkii -tapahtuman 
ja mahdollisuuksien mukaan Kallio Kipinöi -tapahtuman järjestämiseen. Osallistumme 
Kumppanuustalo Hannan avoimien yleisötapahtumien järjestämiseen. Aloitetaan seuran 40-
vuotisjuhlien v. 2008 valmistelu.

Kulttuuri

Pyritään kehittämään alueen kulttuuritoimintaa jatkamalla edelleen jokavuotista Alppila-päivän 
perinnettä sekä lanseeraamalla korttelikuoropilottiohjelma. Tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa 
Alppipuistossa erilaisia liikuntaan, itämaisiin taistelulajeihin ja tanssiin liittyviä toimintoja.

Ympäristö

Seura pyrkii vaikuttamaan alueen kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden 
rakennusten ja ympäristöjen suojelemiseen (esim. ajankohtaiset Linnanmäen vesilinnat ja VR:n 
Pasilan konepajan rakennukset) ja puistoalueiden kehittämiseen ja kunnostamiseen.

Seura seuraa alueella tapahtuvaa asemakaavoitusta (Linnanmäen alue ja Pasilan konepajan alue 
ajankohtaisia), liikennesuunnittelua ja puistojen (mm. Alppipuisto, Lenininpuisto ja Loviisanpuisto) 
ja katujen rakentamista ja ottaa tarvittaessa kantaa suunnitelmiin ja tekee aloitteita. Pyritään 
vaikuttamaan myös katujen hoitoon ja kunnossapitoon alueellamme.

Kolmosen raitiovaunun entisen päätepysäkin aukion kunnostamisesta tehdään aloite ja kootaan 
kiinnostuneita yhteistyöhön asian edistämiseksi.

Savonpuiston luomupuistotoimintaan osallistutaan alueen asukkaiden kanssa. Siivoustalkoot 
järjestetään 7.6. klo 16 alkaen Savonpuistossa ja Saimaanpuistossa.

Alueen palvelut

Seura toimii alueen palvelujen parantamiseksi ja ylläpitämiseksi mm. tekemällä aloitteita ja 
kannanottoja, antamalla lausuntoja ja ottamalla yhteyttä päätöksentekijöihin.
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Yhteistyö

Seura pyrkii yhteistyöhön Alppiharjun alueen ja lähiympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa 
kaikkien tahojen kanssa, joiden kanssa voimme jakaa yhteiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 

Jatkamme yhteistyötä alueella toimivien järjestöjen, Kumppanuustalo Hannan, Alppilan 
seurakunnan sekä lähialueiden kaupunginosa- ja asukasyhdistysten kanssa. Yhteistyössä 
Kumppanuustalo Hannan kanssa jatkamme talon ja ympäristön historiikin kokoamista. Seuralla on 
edustajat Kumppanuustalo Hannan taloneuvostossa: Hilkka Kuusinen ja varajäsenenä Keijo Ikonen. 
Kumppanuustalon puolelta toivottiin, että samat edustajat jatkaisivat toisen kauden. 

Yhdistys osallistuu Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton (HELKA) järjestämään toimintaan ja 
sen piirissä keskisen suurpiirin yhdistysten yhteistoimintaan. Hilkka Kuusinen on HELKAn 
hallituksessa Raimo Nenosen (Kallio Seura ry) varajäsenenä kauden 2006 - 2007.

Jatkamme yhteistyötä Helsingin Kaupunkikulttuuriyksikön kanssa juhlatapahtumien 
järjestämisessä.

Seura voi harkintansa mukaan toimia ulkopuolisissa projekteissa.

Asukastalohanke/seuran toimitilat

Kumppanuustalo Hannan toteutuminen vuonna 2005 on luonut uudenlaisia mahdollisuuksia 
seuralle solmia kontakteja Alppiharjussa ja ympäristössä toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa 
sekä eteläisen sosiaalikeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa. Kumppanuustalo Hannan 
asukastoimintojen tiloja talon toisessa kerroksessa seura pyrkii käyttämään entistä paremmin ja 
edistämään verkostoitumista ja yhteistyötä alueella. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan 
tukemaan näiden tilojen ylläpitoa.
 
Alppila-Seuran käytössä on Kumppanuustalo Hannassa pieni järjestöhuone tietokoneineen yhdessä 
Alppilan Työttömät Työnhakijat ry:n kanssa. Tila soveltuu johtokunnan kokouksien ja työryhmien 
käyttöön. Seuran materiaalille ja tavaroille on säilytystilaa järjestöhuoneessa ja alakerran käytävän 
komeroissa.

Tiedotus

Seura pitää yhteyttä jäseniinsä jäsenkirjeillä, joita pyritään lähettämään kaksi vuodessa ja 
kakkospostina. Seura tiedottaa toiminnastaan haastatteluina ja artikkeleina alueella leviävissä 
ilmaisjakelu- ja paikallislehdissä sekä Lähiradiossa. Nettisivujamme osoitteessa www.alppila.net 
Alppiharjun kotisivujen yhteydessä kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupunginosayhdistysten 
liiton HELKAn kanssa. Seura tiedottaa sivuilla toiminnastaan ja tilaisuuksistaan sekä järjestää 
keskustelua ajankohtaisista asioista. Nettisivuilla on myös jäseneksi ilmoittautumismahdollisuus. 
Tarkoitus on myös rakentaa jäsenistölle sisäinen intranet, jossa voi käydä tutkimassa 
kokouspöytäkirjoja, joita ei julkaista avoimilla sivuilla. Pyritään laatiman seuran toiminnasta esite. 

Talous

Seuran taloudelle merkittävät Elisan osakkeet säilytetään niiden tuottoisuuden vuoksi. Tulojen 
hankintaan ja avustusten hakemiseen paneudutaan. Jäsenmaksujen keräämisen kannalta on tärkeätä 
lähettää vähintään kaksi jäsenkirjettä vuodessa ja järjestää näkyvää toimintaa ja tapahtumia.
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http://www.alppila.net/

