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Alppila Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Vuosikokouksessa 9.3.2008 käsitelty ja hyväksytty toimintasuunnitelma

Yleisesti

Alppila Seura pyrkii toiminnallaan edistämään Alppilan, Harjun ja Konepajan kaupunginosien 
kehitystä ja asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Seura pyrkii toimimaan alueella vaikuttavien 
erilaisten asukkaiden ja yhteisöjen tukena. Seura ottaa vastaan aloitteita hallituksen kokouksissa tai 
vuosikokouksessa käsiteltäviksi. Seuran toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia ja taloudellisesti 
ja ajallisesti mahdollisia aloitteita pyritään edistämään ja toteuttamaan parhaan mukaan.

Jäsenhankinta

Seuraan hankitaan henkilöjäseniä ja kannatusjäseniksi yhteisö- ja yritysjäseniä. Jäsenhankintaa 
tehdään nettisivujen kautta, yleisötilaisuuksissa ja henkilökohtaisesti vaikuttamalla. Vuonna 2008 
keskitytään tiedottamaan Seuran toiminnasta Konepajan ja Harjun alueille. Keväällä 2008 
valmistellaan esite suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hankkeet

(1) Seuran päähanke vuonna 2008 on ns. vanhan päättärin eli ”viiden minuutin pysäkin puiston” 
elävöittäminen ja siistiminen. Otamme kantaa kaupungin alueelle tekemiin suunnitelmiin ja teemme 
ehdotuksia. Tapahtumia ja kyselyjä järjestämme yhdessä Dodo ry:n Kallio-ryhmän kanssa. 
Keräämme ideoita keväällä 2008 ylös ainakin seuraavien kanavien kautta:

yleisötilaisuus 1.4. klo 18 Kumppanuustalo Hannassa
yleisötilaisuus Kallio Kukkii / Alppila-Päivä
muut yleisötilaisuudet
palautelaatikko Kumppanuustalo Hannassa
kirjoituksia Kallio-lehdessä
kysely yrityksille
kysely asukkaille

(2) Seura jatkaa monivuotista Luomupuisto-hankettaan Savonpuistossa. Tänä vuonna pyrimme 
parantamaan kouluyhteistyötä ja toteutamme ”rehtorikirjeen”. Jo viime vuonna suunniteltiin, että 
alueen kouluille (Eläintarhan ala-aste sekä Alppilan yläaste ja lukio) tulisi esittää koululaisten 
luontotapahtumien järjestämisestä puistossa. Samoin viime vuonna suunniteltiin, että kaupungille 
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tulisi toimitettaa raportti luomupuistoprojektista kasvillisuusselvityksineen ja jatkotoimenpide-
ehdotuksineen.

(3) Aloitamme Tivolitunnelin kaunistamishankkeen suunnittelun. Tavoitteena olisi saada pimeä ja 
likainen tunneli viihtyisäksi niin, että se houkuttelisi jalankulkijoita Linnanmäelle ja vähentäisi 
autoliikenteen tarvetta.

Yleisötilaisuudet

Järjestämme ainakin seuraavat tilaisuudet vuonna 2008. Osa tilaisuuksistamme on Kallio Kukkii  ja 
Kallio Kipinöi -kulttuuriviikkojen sekä Kallion Kävelyfestivaalin ohjelmaa.

1.4.2008 Viiden minuutin pysäkki -tilaisuus Kumppanuustalo Hannassa yhteistyössä Dodo ry:n 
kanssa.

toukokuu ”Lasinsirutalkoot Sahtikalliolla” eli Luomupuiston siivousta. Talkoiden jälkeen 
pidetään Roskalavatanssit.

ma 12.5. Kallion Kävelyfestivaali: Alppilan kalliot Josafatista Luomupuistoon. Oppaina 
geologi Antti Salla ja arkkitehti Hilkka Kuusinen. Yhteistyössä Helsy ry:n kanssa.

Ma 12.5. klo 17.30-19.30 kalliokävelyllä Alppilassa tutustumme mm. Josafatin kalliopuistoon ja 
Savonpuiston Luomupuistoon. Matkalla tutkitaan kivilajeja, kallioluontoa ja kuullaan 
paikallistietoutta puistojen historiasta ja kallioiden suojelusta. Järjestetään yhteistyössä Helsy ry:n 
kanssa. Tapahtuma on osa Kallio Kukkii -kulttuuriviikkoa. Oppaina toimivat geologi Antti Salla ja 
arkkitehti Hilkka Kuusinen.

toukokuu Viiden minuutin pysäkki -tilaisuus.

touko/kesä Alppila-Päivä

kesä/heinä Kallion Kävelyfestivaali: Lepakkoretki Alppipuistoon. Yhteistyössä Helsy ry:n 
kanssa.

Vuosi 2008 huipentuu Jänisbileisiin. Alppilan tunnuseläin on alpiininen lumikenkäjänis, joka 
tavataan myös pyörät alla ja jäniksenä ratikassa. Toivottavasti saamme HKL:n tai 
Raitiovaunuyhdistyksen yhteistyökumppaniksi bileisiin, joissa musisoivat Maurit ja Maukat, 
harrastetaan lumikenkäkävelyä (ilman lunta tai ilman lumikenkiä), suoritetaan villikanilaskentaa, 
lausutaan jänispalindromeja ja muistellaan Alppilan yläasteen ja lukion pihan herra Rusakkoa. Jänis 
saatetaan tavata myös teatterissa, ratikkaanahtautumiskilpailussa tai jopa kököttämässä 
Posliiniratikassa. Älä jänistä!

Muistaminen

Alppila Seura täyttää 40 vuotta 2008. Juhlimme pitkin vuotta töiden, talkoiden ja hauskanpidon 
merkeissä. Muistamme aktiiveja eri tavoin. 

Kulttuurityöryhmä

Kulttuurityöryhmän vetäjänä toimii Laura Kiukas. Ryhmä kehittää alueen kulttuuritoimintaa 
jatkamalla jokavuotista Alppila-päivän perinnettä yhteistyössä koko Seuran kanssa. Vuonna 2008 
ryhmä keskittyy musiikkitarjonnan kehittämiseen, keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, 
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ilmoitustaulun hankkimiseen osana viiden minuutin pysäkki -hanketta ja verkostoitumiseen mm. 
Kallion Kulttuuriverkoston kanssa. Kultturiverkoston toiminta-ajatuksia on edistää alueella 
toimivien kulttuurielämän edustajien verkostoitumista, edistää ja kehittää monipuolista 
kaupunkikulttuuri luomista ja sitä kautta vaikuttaa asukasviihtyvyyden kehittymiseen jne. sekä 
järjestää Kallio Kukkii ja Kallio Kipinöi -kulttuuriviikkoja.

Ympäristötyöryhmä

Ympäristötyöryhmän vetäjänä toimii Mia Kunnaskari. Ryhmä – ja koko Seura – seuraa alueen 
liikennettä, kaavoitusta, suunnittelua ja kunnossapitoa. Ryhmä kehittää yhteistyötä muiden 
ympäristöjärjestöjen kanssa. Savonpuiston Luomupuistossa järjestetään siivoustalkoot ja 
luomupuistotoimintaan osallistutaan alueen asukkaiden kanssa. Jatketaan keskustelua 
ympäristötaiteen saamisesta Aleksis Kiven kadun ”takiaisaukiolle” ja kalliomaalauksen 
sijoittamisesta ja toteuttamisesta ”alppimaisemissamme”. 

Historiatyöryhmä

Historiatyöryhmän vetäjänä toimii Hilkka Kuusinen. Ryhmä kokoaa Kumppanuustalo Hannan ja 
Alppilan historiikkia yhteistyössä Kumppanuustalo Hannan kanssa. Lisäksi ryhmä järjestää mm. 
keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia.

Alueen palvelujen kehittäminen

Viiden minuutin pysäkki -hankkeen kautta pyrimme elävöittämään alueen ympäristöä ja 
parantamaan sitä kautta asukkaiden ja yritysten viihtyvyyttä. Tiedustelemme pysäkin ympäristön 
yrittäjiltä mielipiteitä alueen kehittämiseen. Pyrimme aloittamaan yhteistyön Konepajan uusien 
yrittäjien ja Valtteri-kirpputorin suuntaan. Otamme vastaan aloitteita sekä palvelujen käyttäjiltä että 
niiden tuottajilta ja pyrimme vaikuttamaan päätöksentekijöihin

Yhteistyö

Alppila Seura pyrkii laaja-alaiseen yhteistyöhön asukkaiden, yritysten ja muiden järjestöjen kanssa. 
Seura on vuosikokouksessa päättänyt liittyä Kallion Kulttuuriverkosto ry:n ja Kumppanuustalo 
Hannan tukiyhdistyksen jäseneksi.

Vuonna 2007 kehitimme yhteistyötä alueen ympäristö- ja eläinsuojelujärjestöjen kanssa, ja tulevana 
vuonna järjestämme ainakin Dodo ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa yhteistä 
toimintaa. 

Jatkamme yhteistyötä Kumppanuustalo Hannan, Alppilan seurakunnan, muiden järjestöjen ja 
lähialueiden kaupunginosa- ja asukasyhdistysten kanssa. Seuralla on edustaja Kumppanuustalo 
Hannan taloneuvostossa (Hilkka Kuusinen, vara Keijo Ikonen). Seura osallistuu Helsingin 
kaupunginosayhdistysten liiton (HELKA) järjestämään toimintaan ja sen piirissä keskisen suurpiirin 
yhdistysten yhteistoimintaan. 

Asukastalohanke/seuran toimitilat

Alppila-Seuran käytössä on Kumppanuustalo Hannassa järjestöhuone tietokoneineen yhdessä 
Alppilan Työttömät Työnhakijat ry:n kanssa. Tila on suurentunut viime vuodesta. Tila soveltuu 
esim. johtokunnan ja työryhmien kokouskäyttöön. Seuran materiaalille ja tavaroille on säilytystilaa 
järjestöhuoneessa ja alakerran käytävän komeroissa. Kumppanuustalo Hannan asukastoimintojen 
tiloja talon toisessa kerroksessa seura pyrkii käyttämään yhä paremmin ja edistämään 
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verkostoitumista ja yhteistyötä alueella. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan tukemaan näiden 
tilojen ylläpitoa.

Kannanotot, lausunnot ja tiedotus

Annamme tarvittaessa kannanottoja ja lausuntoja annetaan alueen ja lähialueen asioista ja teemme 
aloitteita. 

Seuran jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä ja vuosikokouskutsu. Kallio-lehteen toimitetaan kirjoituksia 
ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. Nettisivujen sisältöä osoitteessa www.alppila.net 
kehitetään jatkuvasti. Kotisivuyhteistyötä kehitetään Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton 
HELKAn kanssa.

Talous

Seuran taloudelle merkittävät Elisan osakkeet säilytetään niiden tuottoisuuden vuoksi. Avustusten 
hakemiseen ja tulojen hankintaan tulisi paneutua aikaisempaa tehokkaammin. Jäsenmaksujen 
keräämisen kannalta jäsenkirjeiden lähettäminen on tärkeä toimenpide, samalla tiedotetaan 
tehokkaasti Seuran tapahtumista.

Alppila Seura ry:n johtokunnan kokous 9.3.2008 ja vuosikokous 9.3.2008
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