Alppila-Seuran toimintakertomus vuodelta 1998
Johtokunta
Seuran vuosikokouksessa 27.2.1998 puheenjohtajaksi valittiin Timo Riiho. Johtokunnan jäsenistä
kaikki muut paitsi Eriksson olivat erovuorossa, heistä valittiin uudelleen Pietiläinen, Eerikäinen,
Båsk, Bjarland ja Hanén. Uusina johtokuntaan valittiin Saarikivi, Hirvikoski, Maaperä, Bambini ja
Heikkilä.
Johtokunta kokoontui toimikautensa aikana 12 kertaa. Johtokunta piti myös Linnanmäen johdon
kanssa kokouksen ja osallistui keskisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten yhteiseen kokoukseen.
Vuosikokous
Toimikauden päättävä vuosikokous pidettiin 2.3.1999 ja siinä mm hyväksyttiin vuoden 1998
toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus.
Vuosikokouksessa myös päätettiin niiden 52 jäsenen erottamisesta, jotka eivät olleet maksaneet
jäsenmaksuaan kolmeen vuoteen.
Yleisötilaisuudet
4.5 järjestettiin Kalliolassa yleisökeskustelu Alppilasta taivaalle ?, jossa Linnanmäen tekninen
johtaja Hietala, kaupunginosa-arkkitehti Grönvall, liikennesuunnitelija Nikulainen ja
graffitivastaisen kampanjan vetäjä Virkamäki alustivat ja vastasivat yleisön kysymyksiin.
15.5 järjetettiin Kotiharjun saunassa saunailta, josta Kallio-lehti julkaisi seuraavassa numerossaan
koko aukeaman jutun.
Vuoden 1998 Alppila-Päivä pidettiin lauantaina 29.8 Linnanmäellä, otsikolla Heitetään hyvästit
kesälle. Esiintyjinä olivat Ultra Violet, Don Frankie ja Hot Steps sekä The Diamonds. Seuran
tervehdyksen esitti Timo Riiho. Yleisöä oli ehkä noin 100 henkilöä. Säänhaltijan huumoria: 10 min
sadetta, 10 min aurinkoa, 10 min sadetta jne. Kallio-lehti raportoi.
16.10 järjestettiin kahvila Melbassa Kirjalliset iltamat, esiintyjinä Chydenius, Kamu, Hirvikoski,
Karpio, Kuulasvuo, Oksanen, Ruuth, Salmén ja Verronen. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja sille
toivottiin yleisesti jatkoa. Kuulijoita oli illan aikana arviolta 150. Kallio-lehdessä juttu.
ja 26.1 järjestettiin vielä Melbassa otsikolla Kinaporin ja Vaasan puistikot yleisökeskustelu jossa
aluesuunnittelija Tikka, kuvataiteilija Hallakorpi ja aktivisti Ryömä esittivät puheenvuoroja.
Yhteistyö
Seuran hallitus otti osaa keskisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten yhteiseen kokoukseen, jossa
Alppila-Seuran lisäksi olivat edustettuina Kallio-Seura, Kumpula-Seura, Vallila-Seura ja SiltasaariSeura.
Hallituksen jäsen oli myös mukana Kallio kipinöi- ja Kallio kukkii-tapahtumien
suunnittelutilaisuuksissa sekä Kallio kukkii-viikolla talkoolaisena. Hallituksesta jäsen osallistui
ympäristöministeriön järjestämään alueen (Kallio-Merihaka-Harju) tutustumis- ja ideointipäivään.
Tiedotustoiminta
Jäsenistölle on toimikauden aikana lähetetty neljä jäsenkirjettä, ennen Kalliolan yleisökeskustelua ja

saunailtaa, ennen Alppila-päivää, enne kirjallisuusiltaa ja ennen Melban yleisökeskustelua ja
vuosikokousta.
Seura on saanut huomattavan runsaasti palstatilaa tilaisuuksilleen Kallio-lehdessä, kiitos
Hirvikosken, joka aina kirjoitti seuran tilaisuuksista ja joka pitkän toimittajauransa aikana on myös
luonut lehteen hyvät suhteet.
Seuran kotisivu osoitteessa http://www.kaapeli.fi/~alppila/ on päivitetty kuukausittain ja kutsut
yleisötilaisuuksiin ja vuosikokoukseen ovat olleet siellä nähtävänä. Vuoden 99 viikolla 3 suoritetun
päivityksen yhteydessä sivusta tuli interaktiivinen ja pari päivää myöhemmin seura saikin
ensimmäisen kotisivun kautta ilmoittautuneen jäsenen.
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