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Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, 

sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden 

lisäämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii alueensa 

asukkaiden  etujärjestönä, osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii  

vaikuttamaan päätöksentekoon, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa 

lausuntoja viranomaisille. Yhdistys järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä 

tukee paikallista harrastustoimintaa. 

 

Kaavoitus ja liikenne 

Osallistumme aktiivisesti alueen suunnitteluun, pidämme yhteyttä 

viranomaisiin ja kutsumme tarvittaessa asukkaita koolle käsittelemään 

muutoksia kaavoituksessa ja liikenteessä sekä kirjoittamaan niistä lausuntoja. 

Kaikki toimintamme on avointa, matalan kynnyksen toimintaa ja – 

kokouspaikkamme Hanna-Talon hengen mukaisesti – maksutonta sekä 

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Jo ennen vuosikokousta 

aloitimme kantakaupunkimessuilla 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/keskusta/suunnittelu ja luonnollisesti meitä 

kaikkia kiinnostaa Teollisuuskadun suunnitelmat, joista laadimme lausunnon. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-

suunnitelmat/tilaisuudet/ 

Bussilinja 51, mikä yhdistää Alppiharjun Mäkelänkadun suuntaan,  aiotaan 

lakkauttaa vuoden kuluttua, mistä kirjelmöimme kaupungille.  

Varainhankinta 

Mikäli Työväenasuntomuseo avataan, osallistumme taas kahvilanpitäjinä sen  

puutarhajuhlaan ja Taiteiden yön lavatansseihin. Mikäli kahvilatoiminta jää 

pois, joudumme toimimaan jäsenmaksutuloilla, osakkeen tuotoilla sekä 

kaupungin avustuksilla. 

Toiminta 

Kovin laaja kulttuuritoiminta ei ole mahdollista pienelle yhdistykselle, vaikka 

toimintaa järjestettäisiin muiden toimijoiden kanssa yhdessä. Selvitämme  
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mahdollisuutta järjestää Hanna-talon kanssa yhteinen puutarhajuhla 

toukokuussa osana Kallio kukkii  –tapahtumasarjaa. Hanna-taloa voi nyt 

vuokrata viikonloppuisin (päihteetön tila) ja se sopii hyvin esimerkiksi lasten 

kutsuihin.  Puutarhajuhlien avulla voimme lisätä sen tunnettavuutta.  

Selvitämme myös mahdollisuutta istuttaa Hannan käyttäjien kanssa syksyllä 

kukkasipuleita Alppiharjun alueille Hanna-talon ulkopuolelle. 

 

Lisäksi olemme aloittaneet Kallion Kulttuuriverkoston ja Kalliolan 

Setlementtitalon kanssa Alppiharjun kotikaupunkipolkua täydentävän 

kuvapolkuhankkeen, jossa alueen sähkökaappeihin maalataan alueen 

historiasta kertovia kuvia. Toteutuminen riippuu siitä, saako KKV siihen 

avustuksia. Kuvien toteutuksesta yhdessä asukkaiden kanssa huolehtii 

kaupunkikulttuuriyhdistys Mimmit peinttaa. 

Toimintamme painottuu kuitenkin enemmän kaavoitukseen ja liikenteeseen, 

joita käsittelemään kutsumme tarvittaessa asukkaita. 

Yksi jatkuvista huolenaiheista on Linnanmäen pysäköinti. Pysäköintitalon 

valmistumiseen menee vielä vuosia ja viime syksyn valokarnevaalien kaaos oli 

pahin vuosiin. Kampanjoimme julkisten käytön puolesta ja pysäköinnin 

järjestämiseksi toisella tavalla sekä valvonnan tehostamiseksi.  

Aiomme painattaa esitevihon kotikaupunkipolusta ja haemme sitä varten 

avustusta. Järjestämme avauskävelyn keväällä myöhemmin ilmoitettavana 

aikana ja sen yhteyteen myös muuta ohjelmaa.  Tutkitaan mahdollisuutta 

yhdistää A. Kiven koulun vanhempainyhdistyksen kotikaupunkipolkukävely  

avajaiskävelyyn.  

Helsingin osallistuva budjetointi tuli kohtuullisen tunnetuksi alueella, sillä 

määräaikaan mennessä oli tehty useita Alppiharjua koskevia ehdotuksia. 

Kevään aikana niitä työstetään ja otamme siihen osaa.  Syksyllä hankkeista 

äänestetään ja kampanjoimme tietenkin oman alueen asukkaiden 

aktivoimiseksi äänestämään.  

 

Yhteistyö 

alueen muiden toimijoiden ja naapurikaupunginosien yhdistysten kanssa on  

ollut hedelmällistä ja sitä jatketaan. Stadiluotsia hyödynnetään 

yhteistyöverkoston kasvattamisessa.  



  


