Alppila-Seuran toimintakertomus vuodelta 2001
Johtokunta ja kokoukset
Seuran vuosikokouksessa 6.3.2001 puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Kuusinen. Johtokuntaan
valittiin vuodeksi 2001 (erov. val. uudelleen) Bert Bjarland (seuran internet-sivut), Juha Eerikäinen
(rahastonhoitaja), Gunnel Hanén, Hannu Hirvikoski, Keijo Ikonen, Ilona Maaperä
(varapuheenjohtaja) ja Tellervo Pietiläinen. Uusina valittiin Pirjo Jauhiainen, Berit Kulvik, Riitta
Puttonen (sihteeri), Annaliisa Saarikettu ja Juhani Styrman.
Johtokunta kokoontui toimikautensa aikana 10 kertaa. Toimikauden päättävä vuosikokous pidetään
26.2.2002.
Yleisötilaisuudet
Seura järjesti siivoustalkoot Katri Valan puistossa 15.5.01 ja Saimaankadun puistikossa 29.5.01.
Vuoden 2001 Alppila-Päivä järjestettiin lauantaina 25.8.01 Brahen leikkikentällä. Teemana oli
ympäristö ja ilmanlaatu alueella. Puheen ympäristöstä piti Triina Kiviniemi. Alppila-Seuran lisäksi
Helsingin ympäristökeskus ja Kallion-Alppilanseudun kestävän kehityksen asukasfoorumi jakoivat
tilaisuudessa tiedotusmateriaalia. Lauluja Alppilasta esittivät Liisa Enwald, Seija Ahonen ja Lasse
Myllymaa. Marionettinukketeatteri Rooma -Giuseppe Makkonen ja Rainer Kaunisto - ja taikuri
Tapio Salomaa esiintyivät. Arja Pekurinen viihdytti junioreita riimeillä ja loruilla. Timo Päivänsalo
lauloi ja tanssiorkesteri Majakka musisoi. Aurinkoista lauantai-iltapäivää vietti Brahen
leikkikentällä myöskin buffetin ja grillimakkaran merkeissä yli 200 kävijää. Hannu Hirvikosken
kooste Alppila-Päivästä oli Kallio-lehdessä.
Yhteistyö
Seuran puheenjohtaja Hilkka Kuusinen osallistui HELKA:n kevätkokoukseen 28.3.01 ja HELKA:n
syyskokoukseen 26.11.01 sekä kaupunginosayhdistysten puheenjohtajien palaveriin 11.9.01.
Pirjo Jauhiainen, Hilkka Kuusinen ja Riitta Puttonen osallistuivat 28.4.01 koulutustilaisuuteen
tiedottamisesta Kumpulan kylätilassa; järjestäjänä Helsinki 21-verkosto ja Asukaskoulu ELO.
Hilkka Kuusinen ja Pirjo Jauhiainen edustivat seuraa Kallio-Seura ry:n järjestämässä keskisen
suurpiirin kaupunginosayhdistysten tapaamisessa 11.10.01. Johtokunnan jäsenet ja puheenjohtaja
ovat olleet yhteydessä Alppilan työttömien työnhakijoiden edustajiin ja sosiaaliviraston
työntekijöihin yhteistyön käynnistämiseksi Alppiharjun asukastalon aikaansaamiseksi.
Alppila-Seura tuki Kallion ja Alppilan kestävän kehityksen asukasfoorumia ottamalla heidän
paikallis-agenda tilinsä seuran nimiin lyhyeksi järjestelyajaksi eli kunnes asukasfoorumi
rekisteröityi.
Alppila-Seura ja Kallio-Seura lähettivät yhdessä vetoomuksen Helsingin kaupunginhallitukselle ja
Helsingin joukkoliikennelautakunnalle bussilinja 23:n säilyttämiseksi.
Asuinympäristön parantaminen ja ympäristönsuojelu
Hilkka Kuusinen osallistui keväällä tiedotustilaisuuteen, joka koski Kalliolan rakennuksen
mahdollista korottamista ja asemakaavan muuttamista sen mahdollistamiseksi. Naapuruston
asukkaiden edustajat pelkäsivät korotuksen peittävän asuntojen näkymät ja valonsaannin.
Tilaisuudessa pohdittiin myös muita tilan hankintaideoita, kuten Kulttuuritalon viereinen Helsingin
yliopiston kotitaloustieteen rakennus. Hankkeesta ei ole kuulunut sen jälkeen.

Hilkka Kuusinen on käynyt 27.9.01 tapaamassa rakennusviraston viheraluesuunnittelija
SirpaTikkaa ja jättänyt hänelle Alppila-Seuran vuonna 1990 laatiman puistoja ja puistokatuja
käsittelevän asukassuunnitelman. Siinä esitettiin mm. Harjun nuorisotilan takana olevan alueen
kunnostamista nuorison käyttöön ja Kinaporin puiston kunnostamista. Brahen leikkipuistoa
ehdotettiin laajennettavaksi katkaisemalla Porvoonkatu huoltoaseman kohdalta ja Alppipuiston
kunnostamista kiirehdittiin jo silloin. Puiston kunnostaminen on edelleen kesken eteläisen osan ja
pohjoisen reuna-alueen osalta. Suunnitelma on toimitettu myös kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavapäällikkö Anneli Lahdelle tiedoksi. Ideoiden eteenpäin vienti on aikoinaan jäänyt
seuralta kesken.
Linnanmäen kallioihin ja vesitorniin mahdollisesti sijoitettavaa kylpylä-hiihtoputki-hotellihanketta
esittelivät seuran johtokunnalle 27.11.01 Linnanmäen johtaja Risto Räikkönen, arkkitehti Matti
Sanaksenaho ja Lemminkäinen Oy:n edustaja Veli Viitala. Tilaisuudessa oli mukana myös
seuramme jäsen Maura Ryömä Kallion-Alppilanseudun kestävän kehityksen asukasfoorumista.
Alppila-Seura lähetti Helsingin kaupunginhallitukselle lisäselvityksiä toivovan kannanoton
Linnanmäen huvipuiston vesimaailma hankkeesta.
Jäsenhankinta
Seurasta kertovia esitteitä ja jäseneksi ilmoittautumiskaavakkeita on levitetty siivoustalkoissa ja
Alppila Päivän yhteydessä. Lisäksi Aleksis Kivenkatu 52-54 uudisrakennuksen ilmoitustauluille on
viety esitteet seurasta. Seurassa oli tammikuussa 2002 henkilöjäseniä 85 kpl ja yritysjäseniä 1 kpl.
Tiedotustoiminta
Jäsenistölle on toimikauden aikana lähetetty kaksi jäsenkirjettä, ennen vuosikokousta ja ennen
Alppila-päivää. Seura on saanut runsaasti palstatilaa tilaisuuksilleen Kallio-lehdessä, kiitos Hannu
Hirvikosken. Seuran kotisivu osoitteessa http://www.kaapeli.fi/~alppila/ on päivitetty kuukausittain
eli johtokunnan kokousten kutsut ja pöytäkirjat ovat löytyneet sisäisten sivujen osalla. Yleisillä
sivuilla on nähtävillä kutsut johtokunnan kokouksiin, yleisötilaisuuksiin ja vuosikokouksiin sekä
toimintakertomukset ja vuosikokousten pöytäkirjat. Kotisivun kautta on seuran jäseniksi vuoden
aikana liittynyt 4-5 henkeä.
Alppila-Seura ry:n vuosikokous 26.2.2002

