Alppila Seuran toimintakertomus vuodelta 2007
Vuosikokouksessa 9.3.2008 käsitelty ja hyväksytty vuosikertomus
Kokoukset 2007–2008 ja johtokunnan kokoonpano
Vuosikokous pidettiin 28.2.2007 ja vuosikokouksen jatkokokous 17.4.2007. Lisäksi pidettiin
ylimääräinen vuosikokous 9.10.2007. Johtokunta kokoontui 3 kertaa kaudella 2007–2008 (8.5. ja
19.6.2007 sekä 9.3.2008). Kauden päättävä vuosikokous pidettiin 9.3.2008 alkaen kello 14
Kumppanuustalo Hannassa (Sturenkatu 12).
Johtokunta 17.4.2007 alkaen:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kitti Saalonen
Laura Kiukas
Vuokko Jarva
Kati Inkinen
Nina Klemmt
Mia Kunnaskari
Antti Okko
Teuvo Pietilä
Ilkka Silo

Valitettavasti Kitti Saalonen joutui jättämään puheenjohtajuuden samana kesänä. Laura Kiukas
toimi varapuheenjohtajana ylimääräiseen vuosikokoukseen 9.10. saakka ja siitä eteenpäin
ylimääräisen vuosikokouksen valtuutuksella puheenjohtajana.
Johtokunta 9.10.2007 alkaen:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Laura Kiukas
Vuokko Jarva
Mia Kunnaskari
Kati Inkinen
Nina Klemmt
Antti Okko
Teuvo Pietilä
Ilkka Silo
Vesa Sorjonen

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Maura Ryömä ja Jatta Vesterinen, varalla Juhani Styrman ja
Riitta Puttonen. Kirjanpitäjäksi hallitus kutsui Ilkka Silon. Yhdistyksen taloudenhoitajana ja
Kumppanuustalo Hannan ja Alppila Seuran yhteisen historiatyöryhmän vetäjänä toimi Hilkka
Kuusinen.
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Seurassa toimi kolme työryhmää. Laura Kiukas toimi kulttuurityöryhmän, Hilkka Kuusinen
historiatyöryhmän ja Mia Kunnaskari ympäristötyöryhmän vetäjänä.
Jäsenhankinta
Seuraan hankitaan henkilöjäseniä ja kannatusjäseniksi yhteisö- ja yritysjäseniä. Jäsenhankintaa
tehtiin pääasiassa nettisivujen kautta, yleisötilaisuuksissa ja henkilökohtaisesti vaikuttamalla.
Esitettä ei ehditty saada valmiiksi 2007.
Yleisötilaisuudet
Järjestimme useita kaikille avoimia yleisötilaisuuksia vuonna 2007. Osa tilaisuuksistamme oli
Kallio Kukkii ja Kallio Kipinöi -kulttuuriviikkojen ohjelmaa.
15.5.2007 Historiaryhmä kokoontui suunnittelemaan historiikin tekoa. Tapahtuma oli osa Kallio
Kukkii -kulttuuriviikon ohjelmaa.
7.6.
Savonpuiston Luomupuiston siivoustalkoot. Siivottiin Porvoonkadun reunan
ruusupensaikkoa, Eläintarhan koulun puoleista kallioaluetta ja polulta Alppitalon puolen
ylikasvaneita pensaita.
21.8.
Järjestövierailu ja -esittely. Dodo ry tuli tiistaikylään Seuran ympäristötyöryhmän
kutsumana. Paikkana Kumppanuustalo Hanna.
23.8.
Historiaryhmän vieraaksi saapui nykyisin Sveitsissä asuvan Brita Kunz (os. Nyren),
joka kävi Sedmigradskyn pientenlastenkoulua 1939–1942. Paikkana Kumppanuustalo Hanna.
25.9.
Järjestövierailu ja -esittely. Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry tulivat
tiistaikylään Seuran ympäristötyöryhmän kutsumina. Paikkana Kumppanuustalo Hanna.
10.10.
Kumppanuustalo Hannan ja Alppila Seuran historiatyöryhmä vieraili Kallion
kirjastossa kertomassa Kumppanuustalon eli ns. Sedmigradskyn talon vaiheista. Tapahtuma oli osa
valtakunnallisen vanhusten viikon ohjelmaa.
30.10.
Järjestövierailu ja -esittely. Vegaaniliitto ja Reilun Kaupan Puolesta ry tulivat
tiistaikylään Seuran ympäristötyöryhmän kutsumina. Paikkana Kumppanuustalo Hanna.
27.11.
Järjestövierailu ja -esittely. HELSY Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tuli
tiistaikylään Seuran ympäristötyöryhmän kutsumana. Paikkana Kumppanuustalo Hanna. Kallio
Kipinöi -kulttuuriviikon ohjelmaa.
1.12.
Jää hetkeksi ”viiden minuutin pysäkille”. Keskustelutilaisuus vanhan päättärin
kunnostamisesta ja kehittämisestä. Paikkana Bar, Porvoonkatu 19. Tapahtuma oli osa Kallio Kipinöi
-kulttuuriviikon ohjelmaa.
5.2.2008
Laskiainen. Puistokävely Alppipuistossa ja Savonpuiston Luomupuistossa sekä
tulevan toiminnan ideointia.
12.2.
”Viiden minuutin pysäkki” -keskustelutilaisuus. Paikkana Kumppanuustalo Hanna.
Kulttuurityöryhmä
Työryhmään kuuluivat Laura Kiukas (vastuuhenkilö), Kitti Saalonen sekä Kati Inkinen. Se
kokoontui kevään 2007 aikana kaksi kertaa. Kevään aikana työryhmä eli voimakasta
ideointivaihetta. Seuran hallituksessa tapahtuneitten muutosten myötä Kultturityöryhmän toiminta
jäi loppuvuonna taka-alalle. Keskeisinä ideoinnin aiheina alkuvuonna 2007 olivat:
1. Korttelikuoro. Kitti Saalonen selvitti mm. rahoitusvaihtoehtoja ja yhteistyötahoja.
2. Ns. vanhan päättärin ilmoitustaulu (ja sen hyödyntäminen kultturiin liittyvissä asioissa).
3. Kalliomaalaus-idea. Pohdittu lupa-asioita ja mahdollisia yhteistyökumpopaneita (esim. alueen
koululaisten osuus teoksen toteuttamisessa?).
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4. Alueen musiikkitarjonnan kehittäminen. Yhteistyö alueen ravintoloitten kanssa eri tyyppisten
musiikkitapahtumien järjestämisessä? Muut mahdolliset paikat? Esiintyjiksi alueen omia taiteilijoita
vai sen ulkopuolelta? Yhteistyö muitten toimijoitten kanssa? Mukana mahdollisia klubi-iltoja
ideoimassa oli hallituksen ulkopuolelta myös Sini Mononen. Ravintola Bar suhtautui alustavan
myönteisesti ideaan klubi-iltojen järjestämisestä tiloissaan.
5. Alppila-päivä. Perinteiseen tapaan vai uusin keinoin?
6. Erilaisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Yhtenä mahdollisena paikkana ravintola Bar,
joka jo on osoittanut myönteistä asennetta em. kaltaisten tapahtumien järjestämiseen
(keskustelutilaisuus 1.12.07).
Ympäristötyöryhmä
Työryhmään kuuluivat Mia Kunnaskari (vastuuhenkilö), Vuokko Jarva ja Hilkka Kuusinen. Ryhmä
kokoontui viisi kertaa (muistion kokoaminen ja tiistaikylä-illat).
1. Ympäristötyöryhmä kommentoi Alppipuistossa rehottavaa maastopysäköintiä ja alueen
liikennerikkomuksia useaan otteeseen kaupungin pysäköinninvalvonnalle, rakennusvirastolle ja
kaupunkisuunnitteluvirastolle. Helsingin Sanomien mielipideosastolla julkaistiin seuran
puheenjohtajan nimissä kannanotto pysäköintiasiaan.
2. Ryhmä kokosi muistion viime vuosikymmenien toiminnasta ja ajankohtaisista kysymyksistä (liite
1).
3. Ryhmä aloitti yhteistyön kehittämisen alueen muiden ympäristötoimijoiden kanssa, ja kutsui
kylään tiistaitapaamisiin Dodon, Animalian, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen, Vegaaniliiton,
Reilun kaupan puolesta ry:n ja HELSY Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (liite 2). Myös
Dendrologisesta seurasta saatiin yhteyshenkilö (Pentti Alanko). Tapaamisten tiivistelmät ovat
luettavissa Alppilanetissä. Yhteistyötä jatketaan etenkin Dodon ja Helsyn kanssa.
4. Suunniteltu ehdotus alueen kouluille (Eläintarhan ala-aste sekä Alppilan yläaste ja lukio)
koululaisten luontotapahtumien järjestämisestä puistossa siirtyi seuraavalle vuodelle, samoin
kaupungille toimitettava raportti luomupuistoprojektista kasvillisuusselvityksineen ja
jatkotoimenpide-ehdotuksineen.
5. Käytiin alustavaa keskustelua ympäristötaiteen saamisesta Aleksis Kiven kadun ”takiaisaukiolle”
ja kalliomaalauksen sijoittamisesta ja toteuttamisesta ”alppimaisemissamme”.
Historiatyöryhmä
Työryhmän vastuuhenkilö on Hilkka Kuusinen. Ryhmä on Kumppanuustalo Hannan kanssa
yhteinen. Ryhmä kokoaa Kumppanuustalo Hannan ja Alppilan historiikkia ja järjestää
keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia. Se perustettiin 2005 aktiivien päästyä toimimaan
Kumppanuustalo Hannan puitteissa hienoon vanhaan Sedmigradskyn taloon.
Vuonna 2007 Sedmigradskyn talon historiasta tehtiin yhteistyössä Kumppanuustalo Hannan kanssa
esiselvitys, joka on luettavissa Alppilanetissä www.alppila.net. Kirjoittajana toimi Mia Kunnaskari
ja selvitys sisältää osat:
- Talo Sturenkatu 12:ssa
- F.F. Sedmigradsky
- Vanhan herran testamentti
- Pientenlastenkoulu n:o 2
- Fabritiuksen talo
- Koulu alkaa!
- ”Rothmanin talo”
- Ranskalainen koulu
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- Talon säilyttäminen
- Unelmasta Taloksi
- Lähteet
Kumppanuustalo Hannassa on koottu myös talon ja alueen historiaan liittyvää kuvamateriaalia Vesa
Sorjosen toimesta.
Historiatyöryhmä on ollut yhteyksissä alueella toimivaan Helsingin kaupungin
Työväenasuntomuseoon (Kirstinkuja 4), ja siellä ollaan kiinnostuneita historiayhteistyöstä, kun
museo jälleen avautuu remontin jälkeen (syksyllä 2008). Todettiin, että osa Museovirastosta siirtyy
Kulttuuritalolle ja viereiseen entiseen Kotitalousoppilaitoksen rakennukseen. Toiveena olisi luoda
yhteistyömahdollisuuksia. Todettiin myös, että Suomen suurin asuntoyhtiö Satakallio (765 asuntoa)
täyttää 50 vuotta – Alppila Seura onnittelee!
Alueen palvelujen kehittäminen
Suunniteltiin viiden minuutin pysäkki -hankkeeseen liittyen mielipidekyselyn tekemistä alueen
yrittäjille. Keskusteltiin, miten tulevan Konepajan alueen yritystoiminta ja esim. Valtteri-kirpputori
saisivat näkyvyyttä aluella, ja samoin keskusteltiin, että Seuran tulisi toimia näkyvämmin Harjun
alueella, koska olemme Alppilan ja Harjun yhteinen kaupunginosayhdistys. Keskusteltiin myös
siitä, että uusille Konepajan asukkaille tulee tiedottaa Seuran toiminnasta ja kutsua heitä mukaan.
Yhteistyö
Seuran perinteisiä yhteistyötahoja ja kanssatoimijoita olivat Stadin kansanjuhlat, AlTyTy Alppilan
Työttömät Työnhakijat ry, Alppilan seurakunnan tiistaitoiminta, Alppiharjun
sosiaalipalvelutoimiston sosiaalityön kehittämishanke ”Kumppanina kentällä” sekä lähialueiden
kaupunginosa- ja asukasyhdistykset. Jatkamme yhteistyötä Helsingin Kaupunkikulttuuriyksikön
kanssa juhlatapahtumien järjestämisessä ja Kumppanuustalo Hannan kanssa talon ja alueen
historiikkien kokoamista. Seuran edustaja Kumppanuustalo Hannan taloneuvostossa on Hilkka
Kuusinen (vara Keijo Ikonen). Seura osallistuu HELKAn eli Helsingin kaupunginosayhdistysten
liiton järjestämään toimintaan ja sen piirissä keskisen suurpiirin yhdistysten yhteistoimintaan.
Hilkka Kuusinen olo HELKAn hallituksessa Raimo Nenosen (Kallio Seura ry) varajäsenenä kauden
2006 - 2007.
Uutta yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kehitettiin tiistaikylä-vierailujen kautta. Yhteistyötä jatketaan
etenkin Dodon ja Helsyn kanssa. Lisäksi Seura liittyi Kumppanuustalo Hannan tukiyhdistykseen.
Asukastalohanke/seuran toimitilat
Alppila Seuran käytössä on ollut Kumppanuustalo Hannassa pieni järjestöhuone tietokoneineen
yhdessä AlTyTy ry:n kanssa. Tilassa on pidetty johtokunnan ja työryhmien kokouksia. Seuran
materiaalille ja tavaroille on säilytystilaa järjestöhuoneessa ja alakerran käytävän komeroissa.
Kumppanuustalo Hannan asukastoimintojen tiloja Seura on pyrkinyt käyttämään entistä paremmin
ja edistämään sitä kautta verkostoitumista ja yhteistyötä alueella. Pyrimme myös mahdollisuuksien
mukaan tukemaan näiden tilojen ylläpitoa. Olemme olleet läsnä iltakahvilatoiminnassa, ilmoittaneet
tapahtumistamme aulan ilmoitustaululla ja tuoneet tiloihin lehtiä ja muuta materiaalia.
Kannanotot, lausunnot ja tiedotus
Jäsenille lähetettiin vuosikokouskutsut ja yksi jäsenkirje (13.11.). Nettisivujen sisältöä osoitteessa
www.alppila.net Alppiharjun kotisivujen yhteydessä kehitetään yhteistyössä Helsingin
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kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn kanssa. Vuonna 2007 sivujen sisältöä uudistettiin ja uutta
materiaalia syötettiin runsaasti.
Seura kannatti Kumpula-Toukola seuran Helsingin kaupunginhallitukselle tekemää ehdotusta
”Liityntäpysäköintipaikkoja pääväylien läheisyyteen” ja antoi tukensa Kulosaarelaiset ry:n
Kalasatama-kannanotolle, jossa pyydettiin kaavan palauttamista käsittelyyn asiakirjojen ja
suunnitelmien lukuisten epäselvyyksien vuoksi.
Seuraavat alueen asioita koskevat kirjoituksemme julkaistiin lehdissä:
Helsingin Sanomat 6.6.2007. ”Autoliikenne saatava pois Alppipuistosta”. (Kitti Saalonen)
Kallio-lehti viikot 38–39, 2007. ”Sedmigradskyn lastenkoulusta Kumppanuustalo Hannaksi”. (Mia
Kunnaskari)
Kallio-lehti viikot 38-39, 2007. Kirjoitus viiden minuutin pysäkki -keskustelutilaisuudesta. (Mia
Kunnaskari)
Alppila Seura ry:n johtokunnan kokous 9.3.2008 ja Alppila Seura ry:n vuosikokous 9.3.2008
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