
Alppila-Seuran toimintakertomus vuodelta 2004

Vuosikokouksessa 29.3.2005 hyväksytty toimintakertomus

Johtokunta ja vuosikokoukset

Seuran vuosikokouksessa 18.3.2004 puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Kuusinen. Johtokuntaan 
valittiin vuodeksi 2004 Hilkka Kuusinen, Ari Maarnela, Nina Klemmt, Hannu Hirvikoski, Keijo 
Ikonen, Vuokko Jarva, Teuvo Pietilä, Riitta Puttonen ja Eila Räisä. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi 
valittiin Maura Ryömä ja Erik Hassel ja heille varamiehiksi Juhani Styrman (Ryömän) ja Marjatta 
Vesterinen (Hasselin). Kirjanpitäjäksi hallitus kutsui Ilkka Silon.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden 2004 aikana 12 kertaa. Kauden päättävä vuosikokous 
pidettiin 29.3.2005 Asukas- ja kumppanuustalolla os. Sturenkatu 12 klo 18 alkaen.

Yleisötilaisuudet ja muu toiminta

Seuran yhteistyötahoja ja kanssatoimijoita olivat Stadin kansanjuhlat, Alppilan Työttömät 
Työnhakijat ry, Alppilan seurakunnan tiistaitoiminta ja Alppiharjun sosiaalipalvelutoimiston 
”Kumppanina kentällä” sosiaalityön kehittämishanke.                          

Vuonna 2004 Alppilapäivää vietettiin 20.5.2004 klo 11–17. Vuokko Jarva järjesti päivän aluksi klo 
11–12 sauvakävelykierroksen, jossa perehdyttiin Savonpuiston ja sen ympäristön luontoon. Kello 
12 alkaen vietettiin varsinaista juhlaa Brahen asukaspuistossa, jossa oli monipuolista ohjelmaa: 
Hovinarri-yhtye esiintyi värikkäästi puvustettuna, Daughters of the Sun -ryhmä esitti tansseja, 
Nukketeatteri Kapusta esitti näytelmän ”Lintuperspektiivi”, Spudico-yhtyeeltä kuultiin ”akustisia 
tarinoita”, Trio K 32 esitti laulelmia ja Simo Käppi ”from Highway University” lauloi myös. 
Teatteri Pensas esiintyi lauluryhmänsä voimin. Jonglööri Veikko Sariola ystävineen teki huimia 
temppuja mm. keiloin ja tulisoihduin. Alppilan seurakunnan vaihtopiiri piti yllä ”Vie mennessäs tuo 
tullessas” -kirjanvaihtopöytää, Vuokko Jarva esitteli Alppila Seuran Savonpuisto-projektia, ja Teuvo 
Pietilä antoi Alppilan työttömien kanssa panoksensa tekemällä radio-ohjelmaa päivästä 
Lähiradioon. Päivässä oli mahdollisuus nauttia mm. kahvista ja makkarasta, sekä paahdetusta 
maissista. Alueella toimivilla järjestöillä oli mukava luonteva mahdollisuus tavata toisiaan päivän 
aikana. Seuran jäsenet osallistuivat päivien etukäteisvalmisteluihin ja jälkityöskentelyyn. Sää oli 
hyvä ja kävijöitä oli runsaasti eli hieman päälle 300 henkeä.

Savonpuiston siivoustalkoot 

Vuokko Jarvan ideoinnista syntyi Savonpuistoon projekti joka kestää useamman vuoden. Tarkoitus 
on siistiä puistoa, pitää yllä sen hyvää kuntoa, sekä aktivoida alueen asukkaita huolehtimaan 
puistosta. Puistossa järjestettiin siivoustalkoot 12.5. ja 26.8. 2004. Ensimmäisissä talkoissa Vuokko 
Jarva ja Nina Klemmt organisoivat Alppilan Eläintarhan koulun ala-asteen 1–6 luokkien ja 
opettajiensa toimintaa puiston siistimiseksi. Mukana oli 140 henkilöä. Iltapäivällä aikuisia oli 10, 
samoin 26.8. järjestetyissä talkoissa 10 aikuista. Puiston portaikon avaus tapahtui 3.9.2004 
yhteistyössä kumppanuustalon verkoston kanssa; sitä juhlistettiin Kati Peltolan nimen 
hakkaamisella ensimmäiseen porraskiveen hänen eläkkeelle lähtönsä kunniaksi ja kiitokseksi tuesta 
kumppanuustalon perustamishankkeessa. Samalla luovutettiin hänelle Antti Okon ja Pirjo Sonnisen 
laatima Savonpuiston kasvillisuuden kartoitus. 

Kallio Kipinöi ja Kallio Kukkii -tapahtumiin osallistuminen 

Kallio kipinöi -tapahtuman osana alppilaseuralaiset olivat uuden avattavan asukas- ja 
kumppanuustalon pihan lumenluontitalkoissa. Kallio Kukkii -tapahtuman aikana järjestettiin 
perinteinen Alppilapäivä.



Kannanotot ja lausunnot                          

Kannanotto Kinaporin palvelukeskuksen säilyttämiseksi 6.2.2004. Seura otti kantaa tänäkin vuonna 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen supistamiseen. Tästä johtuen Seura lähetti 
avoimen kirjeen Helsingin kaupungin sosiaalitoimen johtajistolle vastustaen Kinaporin 
palvelukeskuksen yksityistämistä ja kunnallisen vanhusten toimintakeskuksen lakkauttamista.

Kannanotto Linnanmäen alueen asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
8.3.2004. Seura korosti kannanotossaan Linnanmäen huvipuiston luonteen kehittämistä 
asuntoalueelle soveltuvana lasten ja nuorten puistona. Seura ei pidä hyvänä esitettyjä suunnitelmia 
mittavista hotelli-, vesipuisto- ja hiihtotunnelihankkeista. Olemme myös huolestuneita liikenteen 
kasvusta alueella jos suunnitelmat toteutetaan. Sen sijaan toivomme, että kaupunki kunnostaa 
Alppipuiston eteläisen osan eli Helsinginkadun puoleisen rinteen.

Hanke Asukastalon saamiseksi eteni. Seura osallistui aktiivisesti Asukas- ja kumppanuustalon 
aikaansaamiseksi ja sen tukemiseksi osallistumalla sosiaalitoimen, asukas- ja aluetoimijoiden sekä 
erilaisten järjestöjen ja Alppilan seurakunnan kanssa asukaskokouksiin ja talohanketta ajavaan 
tiimiin. Hilkka Kuusinen oli myös seuran edustajana mukana käynnillä sosiaalitoimen johtaja 
Aulikki Kananojan luona keväällä 2004 edistämässä päätöstä kumppanuustalosta. Talon 
avaamisesta 2005 saatiin tieto kesällä 2004. Syksyllä seura jatkoi edelleen em. verkottumistaan. 
Tavoitteena oli seuran siirtyminen yhdeksi järjestötoimijaksi taloon vuonna 2005.

Jäsenhankinta 

Seuran esitteitä ja ilmoittautumislomakkeita oli esillä Alppilapäivässä, siivoustalkoissa, sekä 
yksittäisissä pisteissä: Alppilan seurakunnassa, Siuntionkadun asukastilassa sekä Brahen asukas ja 
perhepuistossa. Samalla näissä paikoissa oli esillä Vuokko Jarvan portfolio Savonpuistosta. 
Jäseniä vuoden 2004 lopulla oli noin 90 ja yhteisöjäseniä 1. Huomattakoon, että jäsenluettelosta 
poistuvat automaattisesti ne henkilöt, joiden jäsenposti palautuu lähettäjälle, kun vastaanottajaa ei 
tavoiteta.

Tiedotustoiminta 

Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä: ennen vuosikokousta ja ennen Alppilapäivää. (”Syksyn” 
jäsenkirje vasta tammikuussa 2005.) Seura sai palstatilaa Kallio-lehdessä. 

Alppiharjun kaupunginosan kotisivut 

Seuran puheenjohtaja Hilkka Kuusinen ja hallituksen jäsen Vuokko Jarva osallistuivat yhdessä 
Alppilan Työttömien yhdistyksen Jokke Ilvosen kanssa Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton 
järjestämälle Kotikatu-pilottiprojektin kotisivukurssille laatiakseen kaupunginosan toimijoiden 
yhteiset kotisivut. Alppila-Seuralla on varattuna nettiosoite (=domaine Alppila.net). Seuran 
kotisivuhanke on osa Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn Kotikatu-projektia, jolla 
tähdätään yhdistysten yhteydenpitoon ja tiedottamiseen kaikille toiminnasta kiinnostuneille ja 
yhteistyöhön kaupungin kanssa. Sivut rakennetaan niin, että niiltä löytyy kunkin kaupunginosan 
asukkaiden kannalta mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa ja samalla mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa alueen asioihin.
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