Alppila Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2011
Alppila Seura on Alppiharjun kaupunginosan asukkaiden ja yhteisöjen etujärjestö. Tavoitteenamme on saada Alppilasta ja Harjusta entistä kivempi paikka olla ja elää.

Vuonna 2011 Seura on aktiivisesti kampanjoinut Pisara-ratasuunnitelmaa vastaan. Rata lohkaisisi suuren
osan Alppipuistoa. Seura on kerännyt nimiä mukaan kampanjaan 9.6.2011 alkaen
(http://www.adressit.com/?page=statistics&petition=alppipuiston_puolesta). Se jätti liikenneministeriölle
4200 nimen adressin 12.11.2011 Pisara-rata kipinöi Alppipuistossa –tapahtumassa. Kampanja jatkuu: Seuran Alppipuiston puolesta -facebook-sivuilla on lähes 800 tykkääjäää. Sen avulla on seurattu esimerkiksi
puiden kaatamista puistossa. Lisätietoa ja kuvia: http://kuuskulma.blogspot.com/p/pisararata-kipinoialppipuistossa.html
Kesäkukkakampanjassa nähtiin alkukeväällä kukkaloistetta Flemarin rinteessä, jonne syksyllä 2010 Aleksis
Kiven koulun oppilaiden kanssa istutetut sipulit tekivät kauniita kukkaryppäitä. Kesällä seuran laittamia kesäkukkia kuitenkin varastettiin. Seura on ollut aktiivinen järjestämällä Jameja Maltainen Riekko olutravintolassa Aleksis Kiven kadulla. Perinteiseen tapaan on osallistuttu Työväen asuntomuseon puutarhajuhlaan ja Kallio kukkii ja Kallio kipinöi -tapahtumiin.
Väistyvän puheenjohtajan näkökulmasta kaupunginosatoiminta on kriisissä. Kuntauudistus, metropolialueen yhdistämisineen lisää tarvetta lähidemokratialle. Nykyisellään kaupunginosayhdistykset eivät kuitenkaan ole riittävä lähidemokratian väline. Aika on ajanut niiden ohi. Alueen alkuperäisasukkaat jättäytyvät
pois kaupunginosayhdistystoiminnasta ja tämä muoto ei innosta nuoria osallistumaan. Vaikutusmahdollisuudet ovat toisaalta rajalliset ja toisaalta loputtomat: kaupunginosayhdistyksen oletetaan seuraavan alueen kaavoitusta ja kaupungin alueeseen kohdistuvaa toimintaa, toimimalla demokratian vahtikoiran tai vastavoiman tavoin; yhdistyksen tulisi kantaa huolta rakennus- ja kulttuuriperinnöstä alueella, kerätä alueen
historiaa ja tuoda siitä uusia ulottuvuuksia paikallisten ja kävijöiden ulottuville (esim. kaupunginosakävelyt/polut); yhdistyksen tarkoituksena olisi myös tuottaa yhteisöllisyyttä kaupungissa, naapurillisuuden kokemuksia ja hyvää mieltä yhteisestä toiminnasta. Näitä osa-alueita olemme yrittäneet korostaa, kaupunkitapahtumien, yhteisöneuleiden, Kuuskulma-nimen virallistamisen, keskustelutilaisuuksien, kannanottojen ja
Alppipuisto-kampanjan avulla.
Alppila Seura on hyvin varustautunut tuomaan aina uusia sukupolvia mukaan alueen asukastoimintaan.
Esimerkiksi sääntöjen mukaan puheenjohtajan on vaihduttava kolmen vuoden välein. Alppiharju on leviävän kantakaupungin osana siitä erilainen kuin lähiöt, että siellä aikasieppareista eli harrastustoiminnasta ei
ole pulaa. Myös asukkaat muuttavat usein. Itsekin muutin putkiremontin alta toukokuun alussa Tampereelle
ja sieltä palaan kesällä Maunulaan. Putkiremonttikausi kohdistuu erityisen haastavana Alppilan ja Harjun,
sodanjälkeiseen rakennuskantaan. Raskainta se on niille pienituloisille, jotka ovat pystyneet asumaan edullisesti vuokra- tai omistusasunnoissa. Yhtäkkiä asumiskulut saattavat kaksinkertaistua. Se talouden tilan
heikentyessä laajemminkin on aika pelottava ajatus. Monelle asukkaalle Alppiharju on koko elämän keskipiste, eikä muuttaminenkaan ole helppoa.
Toivotan onnea tulevalle 27.2. valittavalle hallitukselle, mutta toivon myös, että jäsenkunta aktivoituu pitämään huolta kaupunginosayhdistyksestään: ensinnä maksamalla jäsenmaksunsa ja toisekseen osallistumalla toimintaan hallitustyöskentelyn mutta aivan vain tapahtumien vapaaehtoistoiminnan kautta. Yhdistys
on alueen asukkaita varten, mutta tekee asioita vain heidän kanssan yhdessä. Tulevaisuudessa lähidemokratia ja osallisuus oman alueen kehittämiseen toteutetaan kenties eri tavalla, mutta tällä hetkellä Alppila
Seura tarvitsee teitä.
Kokoukset 2010 ja johtokunnan kokoonpano
Alppila Seura ry. päätti vuosikokouksessaan 28.2.2011 jatkaa edellisen vuoden aktiiviista linjaa. Seuran
puheenjohtajana jatkaa Emilia Palonen, varapuheenjohtajana aloitti Terttu Rautio, taloudenhoitaja- ja jäsensihteerinä Paul Parant, sihteerinä Irja Nykänen. Jäseninä toimivat: Kaisu Leskinen, Ritva Harle, Ville
Massinen, Keijo Ikonen ja Niilo Vikla. Toiminnantarkastajiksi valittiin Kristiina Hallman ja Nina Klemt ja varalle Juhani Styrman ja Petteri Manninen
Seuran järjestämät yleisötilaisuudet ja aktiivinen toiminta
Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista, pienistä resursseista huolimatta. Talvi alkoi Kuuskulman yhteisöneuleella. Kesäkukat laitettiin jälleen Kuuskulmaan ja Karjalankadun aukiolle. Kaupungilta oli turhaan anot-

tu aukioiden kaunistamista kukkaistutuksin, joten oli pakko toimia omin avuin. Varkaat iskivät kuitenkin kukkalaatikoihin, joista vain yksi säilyi syksyyn. Siivoustalkoot järjestettiin yhdessä Alppilan yläasteen ja lukion kanssa.
Helsinki-päivänä olimme jälleen auttamassa Työväenasuntomuseon puutarhajuhlassa kahvitarjoilussa ja
esittelimme toimintaamme. Upea päivä.
Kallion kulttuuriveroston tapahtumiin otimme osaa vanhaan tapaan: niin Kallio Kukkii festivaaleilla kuin
järjestämällä Jamit Maltaisessa Riekossa 22.5. ja 26.11. Molemmat keräsivät runsaasti yleisöä.
Keskustelutilaisuuksia on järjestetty kaksi kumppanuustalo Hannassa. Kaupunki ihmisten koti? tilaisuudessa olivat keskustelua alustamassa Alppiharjussa asuva ja työskentelevä kaupunkisuunnittelija
Johanna Hyrkäs ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen Sampo Villanen (vas.). Puhutaan perusturvasta! –tilaisuudessa to 3.3., Kumppanuustalo Hannassa keskustelivat Arja Alho, Perusturvan kohottamista käsittelevän Ei riitä! –mietinnön toimittaja (Into, Vapaus valita toisin ry, 2010), Kati Peltola (kaupunginvaltuutettu, vas; ent. sosiaalijohtaja), Kati Laaksonen (Hgin sosiaalitoimi, aluetyön yksikkö), ja Rauno
Haapanen (Helsingin Työttömät ry).
Alppipuiston puolustaminen on työllistänyt seuraa kaikkein eniten. Yhdistys katsoi, että Pisara-radalle
valittu linjaus tuhoaisi puistoa liiaksi ja lähti toimimaan sellaisen linjauksen aikaansaamiseksi, mikä säästäisi puiston ja mahdollistaisi oman aseman rakentamisen Alppilaan myöhemmin. Emilia (pj.) laati asiasta
lausuntoja ja erityisesti Irja ja Ville keräsivät kesällä Alppipuiston musiikkitapahtumissa adressia sekä antoivat useita haastatteluja tiedotusvälineille. Vuoden merkittävimmässä tapahtumassa pystytettiin Pisara-rata
ympäristötaideteos, tekijänä erityisesti Ritva apunaan Alppilan lukion oppilaskunta, joka havainnollisti Pisara-radan paikan Alppipuistossa Trubaduurit Riita Leivo ja Tomi Pulkkinen lämmittivät mieltämme esiintymällä talkooväelle. Liikenneviraston investointitoimialan ylijohtaja Kari Ruohonen esitteli Pisara-rata
suunnitelman ja Hannu Uusisalmi lauloi meille ”juna hiljaista miestä kuljettaa” laulun. Kiertokävelyn Pisararata ympäristötaideteoksessa aikana ylijohtaja Ruohonen ja DI Jukka Tarkkala Helsingin kaupunginsuunnitteluvirastosta vastasivat yleisön kysymyksiin. Kävelyn jälkeen ohjelmassa oli paneelikeskustelu Pisararadasta. Keskusteluun oli kutsuttu edustajat kaikista puolueista. Paikalle saapuivat Antero Alku (kesk), Yrjö Hakanen (skp), Mari Holopainen (vihr.), Tarja Kantola (sdp) ja Kati Peltola (vas). Ruohonen ja Tarkkala edustivat viranomaisia. Panelistit kapusivat Alppilan paviljongin lavalle ja Alppila Seuran pj. Emilia Palonen johti puhetta. Adressin vastaanotti ministeriön puolesta liikenneviraston Ruohonen. Mika Vesalahti
avasi virallisesti taidenäyttelyn. Paneelia jatkettiin vielä kuuman mehun ja makkaran nauttimisen lomassa.
Lopuksi pimenevään iltaan soivat live-esiintyjien tuottama musiikki, yö pimensi ympäristötaideteoksen ilmapallot lakkasivat näkymästä ja ulkotulet valaisivat puiston.
Yhteistyö
Seuran perinteisiä yhteistyötahoja olivat Kumppanuustalo Hanna ja siellä toimiva Alppiharjun sosiaalitoimiston aikuispalveluyksikkö, Alppilan työttömät työnhakijat, Alppilan seurakunta, Harjun Nuorisotalo ja lähialueiden kaupunginosayhdistykset. Uudempia yhteistyökumppaneita ovat Kallion kulttuuriverkosto, ympäristöjärjestö Dodo sekä Työväenasuntomuseo. Yhteistyö Alppilan lukion ja yläasteen sekä Aleksis Kiven koulun
kanssa on tiivistynyt vuonna 2011, ja yhteistyötä on tehty myös Taidekoulu MAAn, Hyvösen asuntolan ja
Suojapirtin asuntolan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Seuran edustaja Kumppanuustalo Hannan taloneuvostossa on seuraavan kolmivuotiskauden seuran puheenjohtaja ja seuran jäsen Keijo Ikonen on mukana
asukasedustajana. Seura on jäsenenä Kumppanuustalo Hannan tukiyhdistyksessä. Seura on jäsenseurana
osallistunut Helsingin kaupunginosat Helka ry:n toimintaan, mm. tulevaisuustyöpajaan syksyllä 2011.
Seuran toimitilat
Seuralla on ollut toimitilanaan Kumppanuustalo Hannassa ns. järjestöhuone, jota jakaa Alppilan työttömien
yhdistys. Tilan käyttö on ollut mahdollista lähinnä iltaisin. Lisäksi olemme voineet talon järjestötoimijana
varata isompiin tilaisuuksiimme Leija-salia tai aulatilaa.
Kannanotot ja lausunnot
Seura teki 27.5.2011 Muistutuksen Pisara-radan Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen Uudenmaan
ELY-keskukselle, Seura lähetti kannanoton Helsingin kaupunginhallitukselle ja vetosi poliitikkoihin olemaan
valitsematta halvinta ja tuhoisinta Pisara-vaihtoehdoista. Syyskuussa HS vihdoin julkaisi Alppila Seuran
mielipidekirjoituksen Lyhyt Pisara-rata vaarantaisi Alppipuiston (HS, Mielipide 22.9.11) Lausunnot ja kannanotot sijaitsevat alppila.net-sivulla, mutta niihin pääsee käsiksi.
Kaikkia vanhemman ja uudemman polven aktiiveja ja jäseniä kahdesta vuodesta kiittäen,
Emilia Palonen, Alppila Seuran pj.

