
ALPPILA SEURA RY  TOIMINTASUUNNITELMA  2012 

c/o Kumppanuustalo Hanna 

Sturenkatu 12, 00510 Helsinki 

alppilaseura@gmail.com  2.4.2012 

 
Alppila Seura r.y. on Alppiharjun kaupunginosan asukkaiden ja yhteisöjen etujärjestö. Seura pyrkii toiminnallaan 

edistämään Alppiharjun kaupunginosan kehitystä, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä toimimaan alueella 

vaikuttavien erilaisten yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden puolueettomana yhdyssiteenä. Tavoitteena on saada Alppilasta ja 

Harjusta entistä kivempi paikka olla ja elää. Järjestämme tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja muuta mukavaa. Otamme 

kantaa alueen suunnitteluun ja välitämme asukkaiden näkemyksiä virkamiehille - ja toisin päin. Alppila Seura ottaa vastaan 

aloitteita, jotka käsitellään vuosikokouksessa tai hallituksen kokouksissa. Alppila Seuran toiminnan tarkoituksen mukaisia ja 

taloudellisesti mahdollisia aloitteita pyritään edistämään ja toteuttamaan. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

Johtokunta 

 

Alppila Seuran vuosikokous pidettiin Kumppanuustalo Hannassa 27.2.2012. Vuoden 2012 johtokunnan 

puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ville Massinen, varapuheenjohtajaksi Irja Nykänen, sihteeriksi Katja Tukki 

ja taloudenhoitajaksi Paul Parant. Muut johtokunnan jäsenet ovat Kaisa Alatalo, Keijo Ikonen, Kaisu Leskinen, 

Petteri Manninen ja Jukka Tanskanen. Uuden johtokunnan jäsenet ovat raikkaita ja toisilleen tuttuja monilta eri 

sektoreilta. Johtokunta odottaakin oman sisäisen toimintansa ja siitä ulospäin heijastuvan innokkuuden heijastuvan 

positiivisesti kaupunginosan asukkaiden aktiivisuuteen. 

 

Jäsenistö 

 

Seuraan hankitaan henkilöjäseniä ja kannatusjäseniksi yhteisö-, yhdistys- ja yritysjäseniä. Jäsenhankintaa tehdään 

esimerkiksi www.alppila.net kotisivujen kautta, yleisötilaisuuksissa sekä henkilökohtaisesti vaikuttamalla. Alppila 

Seura päivittää ja selkeyttää kaupunginosasivujensa www.alppila.net sisältöä kaudella 2012. Lisäksi yhdistys käy 

läpi jäsenrekisterinsä tavoittaakseen jatkossa paremmin jäsenistönsä. Sähköiseen viestintään panostetaan. 

Paremman tavoitettavuuden sekä vuorovaikutteisuuden lisäämisen kautta Alppila Seura pyrkii aktivoimaan 

jäsenistöään. 

 

Tilaisuudet ja kulttuuriyhteistyö 

 

Alueen asukkaille järjestetään ilmaisia ja avoimia tilaisuuksia. Alppila Seura on yhteistyössä esimerkiksi Kallion 

Kulttuuriverkoston, Alppilan kirkon ja Alppilan lukion kanssa. Lisäksi seura pyrkii tavoittamaan uusia henkilöitä ja 

yhteisöjä, joiden kanssa voitaisiin toteuttaa uusi kulttuuritekoja ja -tempauksia. 

 

Alppila Seura osallistuu Kallio Kukkii 2012 -tapahtuman 11.-20. päivä toukokuuta. Marraskuussa 16.-25. päivä 

vietetään taas Kallio Kipinöi 2012 -tapahtumaan. Perinteiseen tapaan Alppila Seura on mukana Helsingin 

kaupunginmuseoon kuuluvan Työväenasuntomuseon Puutarhajuhlissa 15. päivä kesäkuuta. Helsinki-viikkoa 

juhlitaan 31.5.-17.6. Tällöin olisi oiva tilaisuus järjestää jokin tempaus, esimerkiksi yhteystyössä joidenkin muiden 

lähialueen toimijoiden kanssa? Helsingin 200-vuotisjuhla antaa myös monia mahdollisuuksia. 

 

Vuonna 2011 aloitettuja live-musiikilla kyllästettyjä jami-iltoja olutravintola Maltaisessa Riekossa jatketaan. 

Alppipuiston Kesä 2012 -tapahtumissa pyritään olemaan esillä. Tänä vuonna tapahtumat on tiivistetty kolmeen 

viikonloppuun: 6.-8., 13.-15. ja 20.-22. heinäkuuta. Alppila Seura tiedottaa tulevista tapahtumista kun 

toiminnallisuus lähestyy. Tässä on kevään ja kesän jo varmistuneet tapahtumat: 

 

 Liisa Lammin kokoama Alppipuisto-aiheinen valokuvanäyttely Alppilan Kirkolla 6. maaliskuuta alkaen 

 Alppipuiston kesäkauden avaava musiikkitapahtuma Alppipuistossa perjantaina 18. päivä toukokuuta on 

Alppila Seuran ja Alppilan lukion järjestämä koko päivän ulkoilmaprojekti, jossa tarjoillaan mm. elävää 

musiikkia laidasta laitaan puolesta päivästä ilta kymmeneen 

 Kallio Kukkii 2012 -tapahtuman päättävässä viikonlopussa Harjun nuorisotalolla ja Dallapénpuistossa 

toukokuun 19. ja 20. päivä, Alppila Seura esittäytyy ja on mukana kertomassa yleisölle toiminnastaan ja 

alueen asioista 

 Jami-ilta Maltaisessa Riekossa (Aleksis Kiven katu 56) 19. päivä toukokuuta klo 19 alkaen. Alppila Seuran 

musikaaliset jami-illat saavat nyt kolmannen kattauksensa 

 Työväenasuntomuseon Puutarhajuhlat 15. päivä kesäkuuta 

 Alppipuiston Kesä viikonloput: 6.-8., 13.-15. ja 20.-22. heinäkuuta 

 



 

 

Alppila Seuran työharjoittelija Liisa Lammi tekee seuran 12.11.2011 järjestämästä Pisara-rata kipinöi 

Alppipuistossa -tapahtumasta dvd-julkaisua. Liisa on kerännyt myös asukkailta muistoja ja tarinoita Alppipuistosta, 

jotka liitetään osin samaan julkaisuun. Liisan keräämä ja työstämä valokuvanäyttely Alppipuistosta on ollut 

nähtävillä Alppilan kirkolla 6. päivä maaliskuuta lähtien. Muistojen ja tarinoiden kerääminen Alppipuistosta jatkuu 

15.4. saakka. Kokonaisuus on nähtävillä Työväenasuntomuseon Puutarhajuhlassa 15.6.2012. Alppila Seura on ollut 

erittäin tyytyväinen Liisan aktiivisuuteen. Aktiivisuus on vain lisääntynyt ja tarttunut hallituksen muihinkin 

jäseniin, kun mm. Alppiharjun alueen uudet asemakaavamuutokset ovat tulleet esiin. Asemakaava-asioista lisää 

kohdassa ”Ympäristö ja kaavoitus”.  

 

Alppila Seuran johtokunta pitää kokouksia ja tapaamisia kuukausittain Kumppanuustalo Hannassa (Sturenkatu 12). 

Nämä tilaisuudet pidetään vuonna 2012 avoimina kaikille ja niistä tiedotetaan www.alppila.net sivustoilla, Alppila 

Seuran facebook-sivuilla, Kumppanuustalo Hannan ilmoitustaululla, henkilökohtaisesti jne. Kaikki ovat  

tervetulleita tutustumaan ja kertomaan mielipiteitään alueemme asioista ja vierailemaan Kumppanuustalo Hannassa 

kahvitarjoilun merkeissä. 

 

Kumppanuustalo Hanna eli ns. Sedmigradskyn talo täyttää 100 vuotta ensi vuonna 2013. Alppila Seuralla oli 

merkittävä vaikutus talon säilyttämiseen 70- ja 80-luvuilla. Talon juhlavuoteen valmistaudutaan jo nyt vauhdilla. 

Talosta on esimerkiksi suunnitteilla kirjanen ja taloon rakennetaan näyttelyitä talon historiasta yms. Alppila Seura 

on suunnittelussa ja toteutuksessa mukana. Alppila Seurankin ”päämaja” on edelleen Kumppanuustalo Hannassa, 

mutta niin on monien muidenkin toimijoiden. Noin kerran kuukaudessa järjestettävät Hannan juhlavuoden 

suunnittelukokoukset ovat kaikille avoimia. Talon toimijat kutsuvatkin kaikki mukaan kertomaan omat tarinansa ja 

toteuttamaan juhlavuoden projekteja. Kokoontumisista saa tietoja Hannasta tai esimerkiksi www.alppila.net 

kotisivuilta, niin kuin kaikesta muustakin Hannassa tapahtuvasta. 

 

Ympäristö ja kaavoitus 

 

Alppila Seura pyrkii vaikuttamaan alueen kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten 

ja ympäristön suojelemiseen sekä puistoalueiden ylläpitoon. Alppila Seura seuraa aluettaan koskevaa 

asemakaavoitusta, liikennesuunnittelua sekä puistojen ja katujen rakentamista. Seura ottaa tarvittaessa kantaa ja 

tekee aloitteita alueensa suunnitelmiin, asemakaavaehdotuksiin yms.  

 

Alppila Seura oli viime vuonna hyvin aktiivinen Pisara-rata -hankkeen seuraamisessa, tiedottamisessa asukkaille ja 

puolustaessaan Alppipuistoa monin tavoin. Alppila Seura jatkaa hankkeen seuraamista ja on yhteydessä 

asiantuntijoihin, virkamiehiin ja päättäjiin. Pisara-rata -hankkeesta opittua tiedottamista jatketaan. Paikalliset 

asukkaat jäävät liian helposti ilman tietoa heidän aluettaan koskettavista asemakaavamuutoksista. Kaupunginosa-

yhdistyksellä on tässä hyvin merkittävä rooli, jotta asukkaiden mielipiteet saataisiin myös suunnittelijoiden ja 

päättäjien tietoon. 

 

Linnanmäkeä, Alppipuistoa ja Lenininpuistoa koskeva asemakaavamuutos on keväällä ja kesällä 2012 aktiivisesti 

esillä. Esimerkiksi Linnanmäen suorakulmaista Vesilinnaan ollaan muuttamassa henkilöautoille pysäköintitaloksi. 

Tämä vastaisi Alppilaa vaivaavaan joka kesäiseen pysäköintiongelmaan. Maanpäällisen kaksikaistaisen ajoradan 

linjaus ja uusi sisäänkäynti asiakkaille on kuitenkin vedetty Lenininpuistosta niin, että puisto kaventuisi ja se 

muuttaisi merkittävästi mm. Lenininpuiston rauhallista ja lapsiyhtävällistä luonnetta. Alppila Seura on 

asemakaavaprosessissa aktiivisesti mukana ja toivoo myös alueen asukkaiden osallistuvan mielipiteineen 

hankkeeseen. 

 

Alppiharjun lähialueiden asemakaava-asioita seurataan. Esimerkiksi VR:n konepaja-alueen muutokset, Keski-

Pasila, Vallila ja Kallio. Yhteistyötä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa lisätään – kaupunki on yhteinen. 

 

Tiedotus 

 

Seuran pääasiallinen tiedotus tapahtuu kaupunginosasivustojen www.alppila.net kautta sekä sähköisillä 

jäsenkirjeillä, joita lähetetään huhtikuusta lähtien noin kerran kuukaudessa. Jäsenkirjeissä kerrotaan mm. seuran 

tapahtumista, yhteyksistä ja kaupunginosaa koskevista asioista. Jäsenkirjeitä lähetetään myös postitse niille 

aktiivijäsenille, joilla ei ole mahdollisuutta vastaanottaa sähköisiä kirjeitä. 

 

Vuorovaikutteista Alppiharjulaista vuotta 2012 toivottaen, 

Alppila Seura ry:n johtokunta 


