
Alppila-Seuran toimintakertomus vuodelta 1997

Johtokunta

Seuran johtokuntaa täydennettiin syyskokouksessa 3.12.1996 niin että sen kokoonpano vuoden 
1997 alussa oli Bjarland, Båsk, Eerikäinen, Eriksson, Hanén, Kemppi, Pietiläinen, Raasmaja, Riiho 
ja Ryyppö. Puheenjohtajana toimi Riiho, varapuheenjaohtajana Raasmaja, sihteerinä Bjarland ja 
taloudenhoitajana Eerikäinen.

Johtokunta kokoontui vuoden 1997 aikana 12 kertaa. Johtokunta piti myös Linnanmäen johdon 
kanssa kokouksen ja osallistui keskisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten yhteiseen kokoukseen.

Suurin osa kokouksistaan johtokunta käytti toisaalta Alppila-päivän (5 kokousta), toisaalta 
lähestyvän 30-vuotisjuhlan valmisteluihin (4 kokousta). Myös viimeisen kevät- ja ensimmäisen 
vuosikokouksen valmisteluihin johtokunta käytti kokousaikaa (2 kokousta).

Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa 25.3.97 hyväksyttiin mm vuoden 1996 tilinpäätös ja myönnettiin edelliselle 
johtokunnalle vastuuvapaus.

Toimikauden päättävä vuosikokous (ks alla) pidettiin 27.2.1998 ja siinä mm hyväksyttiin vuoden 
1997 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus.

Sääntömuutos

Kevätkokouksessa muutettiin seuran säännöt siten että
    - seurasta tuli kaksikielinen, ja
    - kevät- ja syyskokous korvattiin helmikuussa pidettävällä vuosikokouksella.

Yleisötilaisuudet

3.4 pidettiin Kotiharjun Saunassa saunailta jossa valittiin Mr Alppiharju. Osanotto oli vaatimatonta 
mutta laadukasta.

Vuoden 1997 Alppila-Päivä pidettiin lauantaina 12.5 Linnanmäellä, mikä osoitti myös parantuneita 
suhteitamme Lastenpäivän säätiöön. Sää oli täydellisen onnistunut - vuoden ensimmäinen 
kesäpäivä. Riiho piti hyvän puheen ja Justander kehui uutta policyamme. Taikuristamme Luttisesta 
pitivät varsinkin lapset, rokkitähdestämme Remusta kaikenikäiset. Kävijöitä oli yli 450.

17.5 järjestettiin Loviisanpuistikon siivoustalkoot johon kaupunki toimitti siivousvälineet ym. 
Huononpuoleisen tiedonkulun takia päivämäärä oli sama kuin Kallio Kukkii-tapahtumalla, mikä 
osaltaan verotti osanottoa, joka jäi hyvin vaatimattomaksi.

Aloitetoiminta

Seura ehdotti kaupungille helmikuussa paikallisten asukkaiden toivomuksesta että 
Loviisanpuistikkoon asennettaisiin puistopenkkejä. Kaupunki asensi penkit huhtikuussa.

Seura ehdotti kaupungille maaliskuussa että seuran kotisivu voitaisiin sijoittaa kaupungin serveriin. 
Vastausta tähän pyyntöön ei ole vielä saatu.

Seura anoi kaupungin kulttuuriasiain keskuksesta toukokuussa varoja 30-vuotishistoriikin laatimista 



varten. Kulttuurijohtaja Larmola ilmoitti kuitenkin ettei varoja voida myöntää koska kyseessä olisi 
30- eikä 25-vuotishistoriikki. Historiikki, jolle oli jo innostunut ammattilainen tiedossa tekijäksi, jäi 
näin ollen tekemättä.

Yhteistyö

Seuran hallitus otti 27.10 osaa keskisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten yhteiseen kokoukseen 
Kallio-Seuran kerhotilassa. Alppila-Seuran lisäksi tässä kokouksessa olivat edustettuina Kallio-
Seura, Siltasaari-Seura, Käpylä-Seura, Toukola-Seura ja Kumpula-Seura. Ideoitiin yhteisistä 
hankkeista v 2000 kulttuurikaupunkivuodelle.

Tiedotustoiminta

Jäsenistölle on vuoden 1997 aikana lähetetty kolme jäsenkirjettä, ennen kevätkokousta, ennen 
saunailtaa 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 kotisivu osoitteessa http://www.kaapeli.fi/~alppila/ on päivitetty kuukausittain ja kutsut 
yleisötilaisuuksiin ovat olleet siellä nähtävänä.

Alppila-Seura ry:n vuosikokous 27.2.1998 


