
Alppila-Seuran toimintakertomus vuodelta 1996

Johtokunta

Seuran toimikunta täydennettiin syyskokouksessa 22.11.1995 niin että sen kokoonpano vuoden 
1996 alussa oli Bjarland, Båsk, Eerikäinen, Hanén, Honkala, Kemppi, Pietiläinen, Raasmaja, Riiho, 
Ryyppö ja Salmén. Honkala ja Salmén jotka oli valittu poissaolevina eivätkä käyneet kertaakaan 
toimikunnan kokouksissa, erotettiin omalla suostumuksellaan, edelleen poissaolevina, 
toimikunnasta jolla oli heidän takiaan vaikeuksia saavuttaa päätösvaltaisuutta, toimikunnan 
kokouksessa 14.5.

Johtokunta kokoontui vuoden 1996 aikana kaksitoista kertaa. Huomattava osan kokouksistaan 
johtokunta käytti Alppila-päivän valmisteluihin. Myös sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten 
valmisteluihin johtokunta käytti kokousaikaa.

Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa 21.3 hyväksyttiin mm vuoden 1995 taloudenpito ja myönnettiin edelliselle 
johtokunnalle vastuuvapaus.

Toimikauden päättävä syyskokous pidettiin 3.12 ja siinä mm hyväksyttiin vuoden 1997 
toimintasuunnitelma ja talousarvio ja täydennettiin johtokuntaa.

Yleisötilaisuudet

Pub Heinähatussa pidettiin 24.2 lauluilta jossa trubaduuri Lassi Mettälä esitti Vysotskin ja 
Malmsténin lauluja.

Alppila-Päivä pidettiin lauantaina 24.8 Siuntionkatu 2:n ja Siuntionkatu 4:n pihoilla 
pihatapahtumana. Paikan valintaan vaikutti ennen kaikkea kaupungin katualueidensa 
vuokraamisessa noudattama hintapolitiikka. Ohjelmassa mm Aila Sinkkonen ja Timo Päivänsalo 
esittivät lauluja ja Ville Rissanen taikuroi; hän toimi myös tilaisuuden juontajana. Tilaisuus oli 
pienimuotoiseksi erittäin onnistunut.

Kolmosen päättärin palauttamiskampanjaan liittyen pidettiin 16.11 ratikkatempaus jossa HKLn 
suunnittelujohtaja Seppo Vepsäläinen ja liikennemestari Tuomo Riskilä vastasivat yleisön 
kysymyksiin ja trubaduuri Velimatti Kunnari viihdytti lauluilla. Seura tarjosi juomia. Tilaisuus oli 
onnistunut, mutta kolmosen päättäriä HKL ei luvannut palauttaa.

Aloitetoiminta

Seura otti osaa työläisäiti-patsaan valmisteluihin.

Seura ehti kesäkuussa lähettää kaupungille uuden tiedustelun Kotkankadun koivuista mutta siihen 
eikä edellisenä vuonna lähetettyyn tiedusteluun ei ehditty saada vastausta ennen kuin Kotkankadun 
muutostyöt yllättäen aloitettiin ja koivut kaadettiin. Seura lähetti muutostöiden järjestelyistä ja 
tiedotuksen puutteesta kaupungille lokakuussa pahoittelevan kirjelmän.

Seura lähetti kaupungille kesäkuussa kirjeen jossa tiedusteltiin mahdollisuutta saada muutoksia 
Aleksis Kivenkadun ja Sturenkadun risteyksen liikennevalojen ajoitukseen, niin että hitaammatkin 
Sturenkadun ylittäjät ehtisivät yli.

Seura otti hoidettavakseen kansalaisliikkeenä syntyneen kolmosen päättärin palauttamiskampanjan 
ja 1538 allekirjoituksella varustettu adressi luovutettiin HKLlle 13.9.



Tiedotustoiminta

Jäsenistölle on lähetetty neljä jäsenkirjettä, ennen sääntömääräisiä syys- ja kevätkokouksia sekä 
ennen lauluiltaa ja ennen Alppila-päivää.

Alppila-tiedotteen julkaisemiseen ei toimikaudella ollut resursseja.

Seuralle laadittiin esite jonka toisella puolella on perustietoja Alppiharjusta ja toisella puolella 
perus- ja yhteystietoja seurasta ja liittymisestä, tarkoituksena jakaa sitä alueen liikkeisiin.

Seuran internet-kotisivu osoitteessa http://www.kaapeli.fi/~alppila/ päivitettiin.
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