Alppila-Seuran toimintakertomus vuodelta 1999
Johtokunta ja vuosikokoukset
Seuran vuosikokouksessa 2.3.1999 puheenjohtajaksi valittiin Tellervo Pietiläinen. Pietiläisen ja
erovuorossa olleen Erikssonin tilalle valittiin johtokuntaan vuodeksi 1999 uusina Inkeri Heikkilä ja
Keijo Ikonen. Vanhoina johtokunnassa jatkoivat Bambini (varapuheenjohtajana), Bjarland
(sihteerinä), Båsk, Eerikäinen (rahastonhoitajana), Hanén, Asmo Heikkilä, Hirvikoski, Maaperä ja
Saarikivi. Johtokunta kokoontui toimikautensa aikana 11 kertaa.
Toimikauden päättävä vuosikokous pidettiin 29.2.2000 ja siinä mm hyväksyttiin vuoden 1999
toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus.
Yleisötilaisuudet
Seura järjesti alueen puistoista kaksi yleisökeskustelua. 4.5 Kalliolassa Vaasankadun puistosta
järjestetyssä tilaisuudessa alustivat mm Sirpa Tikka kaupungin viherosaston suunnittelutoimistosta,
Riitta Hakala kulttuuriasiainkeskuksesta ja Tiina Hallakorpi, tilataiteilija. Esitettyjä ideoita olivat
mm suihkulähdettä, kahvilaa, penkkejä, ruusuja ja maalauksia.
25.5 myös Kalliolassa Kinaporin puistikosta järjestetyssä tilaisuudessa alustivat Päivi Apajalahti
viherosastosta ja Helena Värri rakennustoimistosta ja kertoivat mm että alueen puistot kunnostetaan
vuoteen 2002 mennessä.
Puheenjohtaja edusti seuraa Ny Tidin 14.5 kahvila Melbassa järjestämässä yleisökeskustelussa jossa
Hannu Taanilan johdolla parannettiin 'Kalliota', mm torikahvilalla, taiteilijakorttelilla, auto- ja
prostituutiovapailla alueilla, myöhään auki olevilla ravintoloilla ja kyläparlamentilla.
Seura järjesti 15.5 Saimaankadun kallioilla siivoustalkoot joissa lähes 20 kuollutta koivua sekä
huomattava määrä roskaa siirrettiin lavalle.
Vuoden 1999 Alppila-Päivä järjestettiin sunnuntaina 29.8 Linnanmäellä. Esiintyjinä olivat
tanssikoulu Baila Baila, taikuri Luttinen, katuteatteri Naamio & Höyhen esityksellä "Klaudia,
Klaara ja Kliivia - kaappikuningattaret", ja lopuksi The Diamonds. Yleisöä oli ehkä noin 100
henkilöä. Sää oli koleahko mutta muuten hyvä. Kallio-lehti raportoi.
19.11 järjestettiin kahvila Melbassa kirjalliset iltamat, esiintyjinä Jussi Tuurna & Kristiina Elstelä,
Aulikki Oksanen, Markku Karpio, Juntta Kuulasvuo, Alpo Ruuth ja Antero Viinikainen. Juontajana
toimi Hannu Hirvikoski. Kuulijoita oli illan aikana arviolta 50. Kallio-lehdessä juttu.
Yhteistyö
Seuran johtokunta otti osaa keskisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten yhteiseen kokoukseen,
jossa Alppila-Seuran lisäksi olivat edustettuina Kallio-Seura, Kumpula-Seura, Vallila-Seura ja
Siltasaari-Seura.
Johtokunnan jäsen Inkeri Heikkilä on mukana kaupunginosan kehittämishankkeessa ja jäsen Terttu
Bambini kaupungin Klaari-Helsinki-hankkeessa.
Johtokunnan jäsen osallistui Kallio kipinöi- ja Kallio kukkii-tapahtumien suunnittelutilaisuuksiin.
Johtokunta piti huhtikuussa Linnanmäen johdon kanssa kokouksen jossa käsiteltiin Alppila-päivän
valmisteluja ja mahdollista seuran sponsorointia. Lasten Päivän Säätiö myönsikin seuralle
elokuussa 3000 mk toiminta-avustuksen.

Seura antoi toukokuussa kaupunkisuunnittelutoimistolle Alppilava-hankkeesta lausunnon jossa
seura kannatti Alppilavan rakentamista edellyttäen että toiminta käynnistetään ensin
kokeilukaudeksi, jonka aikana asukkaiden mielipiteitä ja mahdollisia järjestyshäiriöitä seurataan.
Seura teki toukokuussa aloitteen kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolle
liikennevalojen asentamisesta Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun risteykseen.
Ideakilpailu Vaasanpuistikon ja Kinaporin puiston kehittämiseksi julistettiin seuran aloitteesta
Kallio-lehdessä 30.5. Yhteenveto kilpailuideoista luovutettiin 20.10 Eino Pursiolle
rakennusvirastosta.
Johtokunta kutsui lokakuussa Kruunuhaka-Seuran ja Kallio-Seuran johtokunnat Villa Kiveen
saunomaan ja keskustelemaan kaupunkiosayhdistysten toiminnasta.
Seuran kotisivun yhteyteen on vuoden aikana perustettu tukiosasto, jossa alueen yrittäjillä on
mahdollisuus pientä tukimaksua vastaan saada yrityksensä ja tuotteensa näkymään internetissä ja
siinä suoritettavien hakujen tuloksissa. Seura lähetti tästä kirjeen (n 70) alueen yrittäjille, informoi
seuran toiminnasta ja pyysi sponsoritukea.
Tiedotustoiminta
Jäsenistölle on toimikauden aikana lähetetty kolme jäsenkirjettä, ennen alueen puistoista pidettyjä
yleisökeskusteluja, ennen Alppila-päivää ja ennen vuosikokousta.
Seura on saanut huomattavan runsaasti palstatilaa tilaisuuksilleen Kallio-lehdessä, kiitos
Hirvikosken, joka on kiitettävällä tavalla kirjoittanut seuran tilaisuuksista.
Seuran kotisivu osoitteessa http://www.kaapeli.fi/~alppila/ on päivitetty kuukausittain ja kutsut
yleisötilaisuuksiin ja vuosikokoukseen ovat olleet siellä nähtävänä. Kotisivun kautta seura on saanut
vuoden aikana n 5 uutta jäsentä.
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