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 HYVÄ ALPPILA SEURAN JÄSEN! 

 

 

Seuran syksy on alkanut kiireisenä, mutta valmisteltavat asiat ovat onneksi pääasiassa myönteisiä. 

Keväällä järjestimme yhdessä Kallio-Seuran ja Puu-Vallilalaiset ry:n  kanssa yli 70 ihmistä vetäneen 

Kallion seudun täydennysrakentamista koskevan tilaisuuden Kalliolan Setlementtitalossa.  

Setlementtitalo antoi ilmaiseksi meille tilat käyttöön ja auttoi mainostamisessa. Yhteistyö sen 

kanssa jatkuu monin tavoin.  

 

 

Alppiharjun kotikaupunkipolku 

Saimme Suomen Kulttuurirahastolta apurahan ja sen turvin teemme Alppiharjuun omaa 

kotikaupunkipolkua.  Sen on tarkoitus valmistua marraskuussa siten, että sen voi ladata 

puhelimeen ja seuraavana vuonna painamme lisäksi esitevihkosen, jonka avulla jokaisen on 

helppoa tutustua Alppiharjuun kaupunginosana  ja saada tietoa sen historiasta,  arkkitehtuurista, 

puistoista ym. Kallion Kulttuuriverkoston tuottaja ja monien kävelyjen vetäjä Juhani Styrman tekee 

seuran toimeksiannosta käytännön työn. Mikä kotikaupunkipolku on, siihen pääsee tutustumaan 

täältä http://www.kotikaupunkipolut.fi/.  

 

Alppila Seuran 50-vuotisjuhlat 

Kotikaupunkipolun julkistaminen tapahtuu Alppila Seuran 50-vuotisjuhlaseminaarissa. Juhla 

järjestetään la 24.11.2018 klo 14 – 17 Kumppanuustalo Hannassa, Sturenkatu 12. Juhla keskittyy 

Alppiharjun historiaan ja polun julkistamisen lisäksi siellä on kaupungin kuva-arkiston esitys  

vanhasta rakennuskannasta sekä musiikkiesitys alppila-aiheisista runoista, jotka Chydenius on 

säveltänyt. Ohjelmaa työstetään vielä ja siitä lähetetään vielä erillinen kutsu, mutta tämä lauantai-

iltapäivä kannattaa varata kalenteriin jo nyt. 

http://www.kotikaupunkipolut.fi/


 
 

 

Kaupungin uusi osallisuusmalli ja osallistuva budjetointi sekä stadiluotsi 

Alppila Seura on yhdessä Kalliolan Setlementtitalon ja naapurikaupunginosien yhdistysten kanssa 

paneutunut kaupungin uuteen osallisuusmalliin ja osallistuvan budjetoinnin saloihin. Hallituksen 

jäsenet ovat ottaneet osaa moniin tätä koskeviin tiedotus- ja kehittämistilaisuuksiin ja tavanneet 

keskisen suurpiirin stadiluotsia Antti Sarpoa jo monissa yhteyksissä. Stadiluotsi mm. auttaa 

yhdistyksiä löytämään toisensa ja kehittämään yhteistyötä sekä toimii neuvonantajana asukkaille, 

jos ongelmana on löytää kaupungin organisaatiosta henkilö tai virasto, johon ottaa yhteyttä.  

Seura on ollut tänä vuonna pienessä talousahdingossa, koska Työväenasuntomuseo päätettiinkin 

pitää suljettuna koko kesä emmekä saaneet sieltä normaalia muutaman sadan euron suuruista 

kahvilatuottoa. Haimme juhlaseminaaria varten kulttuuriavustusta, mutta vasta stadiluotsi kertoi 

meille mahdollisuutta hakea muihin kuluihin pienavustusta. 

 

Kutsumme kaikkia asukkaita yksin tai yhdessä pelaamaan osallistuvaan budjetointiin harjoittavaa 

peliä Kalliolaan ti 2.10. klo 12-14 tai 16-18.30. Kalliolan osoite on Sturenkatu 11. Kaupungin 

asukkaat päättävät yhteensä noin 4,4 miljoonan euron käyttämisestä ehdottamiinsa hankkeisiin. 

Tästä summasta käytetään keskisessä suurpiirissä noin 500 000.  Mitkä hankkeet kaikista hyvistä 

ehdotuksista toteutetaan, päätetään äänestämällä. 

 

Pormestarin asukasilta Alppiharjussa to 4.10.2018 

Alppiharju saa oman pormestarin asukasillan to 4.10.2018 ja isännöimme tapahtumaa Konepajan 

Brunolla to 4.10.2018 klo 17.30 – 20.30. Pormestari Vapaavuorelta, apulaispormestarilta ja 

toimialojen johtavilta virkamiehiltä voi kysyä kaikista alueen asioista ja esittää 

kehittämisehdotuksia. Alppila Seura saa esittää ensimmäisen kysymyksen ja ajattelimme kysyä 

alueen lasten ja nuorten tilanteesta, sillä Brahen leikkipuiston korjaus on viivästynyt, Aleksis Kiven 

koulun remontti jatkuu  ja jatkuu eivätkä väistötilat pienten koululaisten iltapäiväkerholla ole 

kummoiset. Myös alueen päivähoitopaikoista on pulaa.  

Tilaisuuden alussa esitetään lyhyt  Helsinki-television tekemä video Alppiharjusta ja koko 

tilaisuuden voi myöhemmin katsoa Helsinki-television kanavalta netin kautta.  Virkamiesten kanssa 

pääsee keskustelemaan 17.30 – 19.00 Pop up –toritapahtuman esittelypisteillä ja myöhemmin voi 

esittää kysymyksiä 19.00 – 20.30 aikana suoraan ylimmälle johdolle.  Parhaiten saa vastauksen, jos 

lähettää kysymyksen etukäteen. Tätä varten on olemassa kaupungin oma palvelu 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta  

Myös etukäteen lähetetyt kysymykset on esitettävä suullisesti paikan päällä ja tässä me voimme 

tarpeen tullen auttaa.  

Alppila Seuran sähköpostiin alppilaseura@gmail.com voi lähettää myös kysymyksiä, jotka 

huolehdimme eteenpäin ja avasimme myös fb-sivuillemme tapahtuman, jossa voidaan käydä 

keskustelua https://www.facebook.com/Alppila-Seura-100533113352142/.  Alueen viereen 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta
mailto:alppilaseura@gmail.com
https://www.facebook.com/Alppila-Seura-100533113352142/


 
 

Aleksis Kiven kadun toiselle puolelle rakennettu Konepaja-alue  on myös mukana illassa, ovathan 

heidän käyttämänsä palvelut suureksi osaksi Alppilan puolella. 

 

Tervetuloa kaikki  pelaamaan osallisuuspeliä, pormestarin asukasiltaan ja 

 50-vuotisjuhlaseminaariin!  

 

Helsingissä 9. syyskuuta 2018 

 

Syysterveisin 

Alppila Seura ry 

 

 

Irja Nykänen 

puheenjohtaja 

puh. 040 7379 513 

 

 

Seuran yhteystiedot 

alppilaseura@gmail.com 

www.alppila.net 

fb-ryhmät Alppila-Seura ja kuuskulma.blogspot.com 

Seuran postiosoite: 

 Alppila Seura ry 

c/o Nykänen 

Aleksis Kiven katu 50 A 17 

00510 Helsinki 

 

mailto:alppilaseura@gmail.com
http://www.alppila.net/

