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Kokouskutsu

ASUKASILTA

Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen

Kokouksen jälkeen n. klo 19.15  asukasilta teemalla:

Liikuntamahdollisuudet Tammi
salossa ja lähiympäristössä

Käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat.
Esityslista:

- Mitä mahdollisuus harrastaa nyt?
- Mitä toivoisit?

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Mukana kaupungin ja eräiden yhdistysten
liikuntatoimesta vastaavia.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Klo 18 lähtien:

5. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisaloseuran jäseneksi, sekä ostaa:
- kirja ”Tammisalo – Paratiisi meren äärellä” 40 €,
Tammisaloseuran jäsenhinta 35 €
- Tammisalon Isännänviiri, 3m ja 4m 50 €,
Tammisaloseuran jäsenhinta 45 €

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7. Kokouksen päättäminen
Äänioikeus on vuoden 2015 jäsenmaksun maksaneilla.

65 toimintavuoden
kunniaksi kakkukahvit!

Tervetuloa!
Tammisalo ry:n hallitus

Liity Tammisaloseuran jäseneksi!
Jäsenmaksut vuonna 2015:

Ilmoita sähköpostiosoitteesi meille
tammisaloseura@gmail.com, niin saat
kutsut jäsentapahtumiin suoraan sähköpostiisi. Tiedotteet luettavissa myös
www.tammisaloseura.fi ja
www.facebook.com/tammisaloseura.

Henkilöjäsenyys 10€€
Perhejäsenyys 15 € (tarkoittaa samassa taloudessa asuvia henkilöitä, joista kahdella nimetyllä yli 16-vuotiaalla jäsenellä on äänioikeus).
Kannatus-/yhteisöjäsenyys 50 €
Jäsenmaksutili: FI32 8000 1601 452437
Viite: 12344
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Tammisaloseuran toimintaa vuonna 2014
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 64. toi
mintavuosi, yhdistys on perustettu
vuonna 1950.
Jäsenet
Vuoden 2014 lopussa jäsenmäärä oli 68
maksanutta henkilöjäsentä, 137 maksettua perhejäsenyyttä ja 7 kannattavaa
jäsentä. Näin ollen äänivaltaisia jäseniä oli 342.

Yhteydenpito Tammisalon muihin yh
teisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä mm.
Onnitalon, Tammisalon Metsänkävijöiden, Tammisalon VPK:n,MLL Tammisalo-Roihuvuoren, Tammisalon päiväkodin
vanhempaintoimikunnan
sekä Roihuvuoren seurakunnan kanssa.
Roihuvuori-Seuran kanssa on myös
suunniteltu yhteistyötä.

Aloitteet ja kannanotot
Tammisaloseuran aloitteesta ja myötävaikutuksella suunniteltiin toimintavuoden aikana kierrätettävien materiaalien keräyksen uudelleen järjestelyä
Tammisalon alueella. Keräyspiste sovittiin rakennettavaksi uuteen paikkaan Tammisalontien alkuun.
Neuvotteluja lähiliikuntapaikan saamiseksi Rajaveräjäntielle jatkettiin Liikuntaviraston ja Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.
Tammisalon kaupunkipolkuesitteen
sisältötuotantoa jatkettiin ja hankkeelle haettiin ulkopuolista rahoitusta.
Rantojen kunnostushanketta koskevia
neuvotteluja jatkettiin kaupungin hallintokuntien kanssa. Kaupunki suoritti vähäisiä ruovikoiden niittoja Porolahdella sekä analysoi Porolahden ja
Tiiliruukinlahden pohjasedimenttejä.
Asiaa viedään eteenpäin työryhmässä,
johon Tammisaloseura kuuluu.

Yhteydenpidot
Yhteyttä pidettiin kiinteästi Helsingin
kaupungin rakennusviraston katu- ja
puisto-osastoon sekä ympäristötuotantoon ja Staran itäiseen kaupunkitekniikkaan.
Lisäksi yhteydenpitoa seuraaviin:
Helsingin kaupungin liikuntavirasto,
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto ja asemakaavaosasto, Helsingin seudun ym-

päristöpalvelut, Helsingin kaupungin
ympäristökeskus, Helsingin kaupungin hallintokeskus, Helsingin Yliopiston ympäristötieteiden laitos, Kaartin
jääkärirykmentti Santahaminassa, Paperinkeräys Oy, Helsingin Energia ja
Helsingin poliisi.

Muu toiminta
Liikuntavirasto tarkisti uimarannan
uintikelpoisuuden ja korjasi ranta-alueen hulevesivauriot. Ranta on muutoin
pidetty kunnossa siivoustalkoilla. Jättipalsamin hävittämistä on jatkettu sekä Väylänrinteen leikkipuistoa siivottu
säännöllisesti, osana puistokummitoimintaa.
Helsinki-päivänä 12.06. järjestettiin
suunnitteilla olevan Tammisalon kotikaupunkipolun koekävely.
Tammisaloseura on keskustellut Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa entisen kaupan tontin kaavoituksesta.
Tontille on suunniteltu rakennettavan
asuntoja.

Jäsenyydet, osallistumiset
Seura oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Helsingin kaupunginosayhdistykset ry HELKA ja Itä-Helsingin kulttuuriviikot, joiden osana järjestettiin
lokakuussa Tammisalon kirkolla Anna-Mari Kaskisen virsilauluilta.
Tammisaloseura on osallistunut ItäHelsinki liikkeeseen, Herttoniemen
alueryhmään, Stadin rantaryhmään
sekä MLL:n perheliikuntatapahtumaan Tammisaloseuran toiminnan
esittelyllä.
Mukana ollaan myös kaupungin tuella toimivassa lähialueprojektissa Kaakon Kehrä.

Kesäkukkien istutustalkoot
pidettiin 11.06.2014. Kaupunki lahjoitti kymmenennen kerran kesäkukkataimia Tammisaloon.

Elojuhlat
vietettiin 14.08.2014 Vanhanväylän
puistossa. Paikalla oli noin 700 henkeä.
Mukana toimimassa olivat Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon VPK, Tammisalon Metsänkävijät, Tammisalon
Partiotuki, Mannerheimin Lastensuojeluliitto paikallisosasto, Tammisalon
päiväkodin vanhempaintoimikunta ja
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Roihuvuoren seurakunta.

Itsenäisyyspäivän
lipunnosto-tilaisuus keräsi jälleen runsaasti osanottajia.
Partiolaiset huolehtivat lipunnostosta, juhlapuheen piti Tammisaloseuran
puheenjohtaja Juhani Lönnroth. Musiikista huolehti Karelia Kvartetti, jonka Tammisaloseura kustansi.
Jumalanpalveluksessa olivat mukana
kappalainen Anja Nurminen, kanttori Tomi Kujansuu ja lauluyhtye Swing
High. Juhlakahvit tarjosi Tammisaloseura ry.

Joulupolku Herttoniemen kartanolla
Tammisaloseura osallistui joulupolun
ja aikamatkan järjestelyihin Herttoniemen kartanolla 07.12.2014.Pääjärjestäjänä toimii Föreningen för drama och
teater, DOT rf.

Uudenvuoden ilotulitus toista kertaa
Seura kutsui yhdessä Roihuvuori-Seuran kanssa toista kertaa lapsiperheet
yhteiseen ilotulitustapahtumaan uudenvuoden aattona. Paikalla oli noin
100 henkeä.
Myös Tammisalon VPK oli paikalla.

Kirja Tammisalo-Paratiisi meren ää
rellä
Seura tilasi vuonna 2013 kirjasta uusintapainoksen. Kirjoja myytiin kertomusvuonna 25 kpl.

Tammisalon oma Isännänviiri
Vuonna 2010 hankittiin uusia viirejä.
Kertomusvuonna myytiin 6 kpl.

Stipendit/lahjoitukset
MLL Tammisalo-Roihuvuori 600 euroa ja Tammisalon päiväkodin vanhempainyhdistys 300 euroa. Yhteensä
900 euroa.

Tiedotus
Tammisaloseura on kertomusvuoden aikana pitänyt yllä Internet-sivuja osoitteessa www.tammisaloseura.fi,
facebook-sivua www.facebook.com/
Tammisaloseura ja sähköpostiosoitetta tammisaloseura@gmail.com.
Seuralla on ollut käytössään gsm-numero 050 3655706. Seuran tiedotuslehteä Tammisalon Sanomia julkaistiin kaksi numeroa.

Hallitus 2014

Sääntömääräiset jäsenkokoukset

Talous

Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana varsinaiset jäsenet: puheenjohtaja Karl-Johan Lönnroth, varapuheenjohtaja Juha L. Viljanen, Arja
Björkman, Anna-Mari Kaskinen, Tuula
Kollin, Jarmo Rouvinen ja Taina Seesto.
Varajäsenet: Reijo Korhonen, Eija Rautiainen, kokoussihteeri Liisa Saarelainen, taloudenhoitaja Soile Tolonen,
Outi Ugas ja Suvi Väänänen.
Tilien ja toiminnan tarkastajina toimivat Anu Talman ja Annukka AarnioSyväoja.

Kevätkokous 26.03.2014 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.
Syyskokous 25.11.2014 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.
Sekä kevät- että syyskokouksen jälkeen
pidettiin asukasilta.

Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi toimintavuonna 68 henkilöjäsentä, 137
perhettä ja 7 kannattavaa jäsentä. Jäsenmaksutuotto oli 3300 euroa.
Seura ei ole maksanut palkkoja eikä
palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaaehtoistyönä.

Hallituksen kokouksia
Pidettiin vuoden aikana 12 kpl, lisäksi hallituksen epävirallisia tapaamisia,
sähköpostiyhteyksiä ja puhelinkeskusteluja tarpeen mukaan.

TAMMISALOSEURA 65 V - PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Tammisaloseura on nyt tullut eläkeikään, vaikka emme todellakaan ole
siirtyneet eläkkeelle – pikemminkin
päinvastoin. Juuri näinä päivinä 65
vuotta sitten, 19. helmikuuta v. 1950
päätettiin perustaa Tammisalon Kiinteistönomistajain Yhdistys, joka vuosikymmenen lopulla muutti nimensä
Tammisalolaisten Yhdistykseksi ja sittemmin Tammisaloseuraksi. Tammisalon huvilayhdyskunnassa oli toki ollut
yhdistystoimintaa jo ennen kuin kylämme liitettiin osaksi Helsinkiä suuressa alueliitoksessa v. 1946: Oli ollut
Sähkönkuluttajien Osuuskunta ja Tiehoitokunta, joiden tehtävät siirtyivät
mainitussa liitoksessa kaupungin vastuulle. Oli myös talvisodan aikana perustettu Vapaapalokunta, sekä poliittista yhdistystoimintaa, missä porvaristo
ja vasemmisto kiistelivät vallasta. Oli
myös partiotoimintaa ja urheiluseurakin.
Tammisaloseura oli alunperin vain
kiinteistönomistajien yhdistys, jonka
perustamiseen vaikuttivat tienhoitokunnan lakkaaminen, tyytymättömyys
edeltävien yhdistysten politisoitumiseen sekä juuri vuonna 1950 valmistumassa ollut, tunteita herättänyt
Tammisalon asemakaava (joka on vielä pääosin voimassa). Sodan jälkeen
Tammisalo oli vielä lähes tietön huvilayhdyskunta, jossa vesitie oli kätevin
kulkureitti Helsinkiin. Rakennuksia oli
vain 48 ja asukkaita runsaat 500. Nyt
rakennusten määrä on kymmenkertainen ja asukasluku lähes 2300. Tammisalon suuri rakennemuutos tapahtui
1960- 1970 luvulla, jolloin kylästäm-

me tuli nykyinen Helsingin “East Endin West End”, pientalojen ja puutarhojen vehreä merellinen yhteisö. Noina
kahtena vuosikymmmenenä kyläämme
syntyi rivakkaan tahtiin uusia omakotitaloja (monet hartiapankilla), rivitaloja
– ja jokunen kerrostalokin. Tammisalon asukasluku ylitti 2000 henkilön rajan vasta 1970-luvun puolivälissä, eikä
se ole siitä juurikaan enää kasvanut.
Vaikka Tammisalo olikin pientaloyhdyskunta, se oli kuitenkin alusta lähtien
sosiaaliselta rakenteeltaan varsin monipuolinen. Tänne mahtuivat niin peltiseppä kuin pankinjohtaja, niin sairaanhoitaja kuin suklaatehtailijakin. Sama
koski Tammisaloseuraa: kaikki mahtuivat mukaan ajamaan yhteisiä asioita
aatteelliseen, mutta poliittisesti sitoutumattomaan yhdistykseemme. Jotakin
on saatu aikaankin: On levennetty Väylänsuun siltaa, avattu uudelleen vesitie
Strömsinlahdelta Porolahdelle, rakennettu tulvavalleja, kunnostettu puistikoita, istutettu kesäkukkia, hoidettu
uimarantaa ja maalattu pukukoppeja.
Viipalekoulu on saatu säilymään Tammisalossa, osallistuttu Tammisalon
aluesuunnitelmiin ja liikeenesuunnitelmaan, sekä asemakaavan toimeenpanoperusteisiin ym. Vaikkei VPK:n
tanssilavalla enää tanssitakaan (koko
tanssilava on kauan sitten hävinnyt),
on järjestetty säännöllisiä elojuhlia ja
muita tapahtumia, valmisteltu “kaupunkipolkua”, kävelyreittiä kaupunginosamme ympäri.
Tammisalolaisia askarruttavat tänään
samat kysymykset kuin menneinä
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vuosikymmeninä: Liikenneolot, huoli
kaupungin halusta tiivistää kaupunkirakennetta, liikuntapaikat, vesistöjen ja rantojen tila, päivähoitopaikat ja
kouluolot. Ympäröivän yhteiskunnan
muuttuessa, mittakaava ja tavoitteetkin
muuttuvat. Se mikä aiemmin on todettu hyväksi, ei ehkä enää olekaan riittävää, ja siksi samoihin kysymyksiin joudutaan usein palaamaan. Tällä hetkellä
päällimmäisinä pulmina ovat vesi- ja
puistoalueiden kunnostus, liikennesuunnitelman toimeenpano, liikuntapaikan saaminen Tammisaloon sekä
kierrätyksen järjestäminen. Kannamme
huolta siitä, että yleinen kierrätys uhkaa
Tammisalosta loppua kokonaan. Suunnitelmista ja ehdotuksista ollaan usein
montaa mieltä. Näin oli aikanaan Porolahden kanavaa suunniteltaessa, ja näin
on myös nyt mm. kierrätyspisteen sijoituspaikkaa haettaessa. Tammisaloseura
pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon kaikkien asukkaiden yleisen edun.
Se ei aina ole helppoa, mutta toivottavasti siinä onnistumme.
Aiomme juhlistaa kypsään ikään siirtymistä lähinnä jatkamalla vapaaehtoista
puurtamista tammisalolaisten hyväksi – mitä nyt asukasillassa tarjoamme
kakkukahvit ja syksyksi suunnittelemme jotakin erityistapahtumaa. Tervetuloa tapahtumiin, joista kerromme
lisää jäsenviesteissämme sekä nettisivuillamme ja facebookissa.
Maaliskuussa 2015
Juhani Lönnroth

Tahkolle laskettelemaan?
Tammisalon VPK tekee merkittävää paikallista nuorisotyötä ja tarjoaa maksuttoman harrastusmahdollisuuden
Tammisalon ja lähialueiden lapsille ja nuorille. Järjestämme myös taloyhtiöille ja yhdistyksille maksutonta paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta. Olemme lisäksi kaikkina vuorokauden aikoina valmiina lähtemään kolmella ajoneuvolla palo- ja pelasi
tustehtäviin. Yhteiskunnan tuki ei
ki
k
ök
ök
m
kuitenkaan kata toiminnastamme
m
lflfGo
aiheutuvia kustannuksia. YöpyesGo
säsi Tahkolla Tammisalon VPK:n
mökeissä tuet vapaaehtoista palokuntatyötä Tammisalossa. Googleta mökin nimellä ja tutustu
tarkemmin hyvin varusteltuihin
Tammisalon Ski ja Tammisalon Golf
Tammisalon Slalom
mökkeihimme.
MITÄ VAIN TAHKOLTA

Valittavanasi yli 1000 majoitusvaihtoehtoa,
rinneliput, hiihtokoulu, välinevuokraus,
moottorikelkat, mönkijät, kokoukset, hevossafarit,
kanootit, yritystapahtumat, ohjelmat, catering,
kuljetukset, greenfeet ym.

Keskusvaraamo TAHKOcom Oy
Tahkolaaksontie 4a, 73310 Tahkovuori. Puhelin 017 481 400
booking@tahko.com | www.tahko.com

Tutustu
Tammisalon
historiaan

Tammisalon
isännänviiri
4m (8-10m lipputankoon)
3m (6-7m lipputankoon)

Hinta

40€
Tammisaloseuran
jäsenille

Viirin hinta 50 € (molemmat koot)
Tammisaloseuran jäsenille 45 €

35€

Jan Strang:

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

Tammisalo – paratiisi meren äärellä
Tammisalon kaupunginosan ja sitä ympäröivien
vesien ja rantojen historiaa

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

www.tammisaloseura.fi
www.facebook.com/Tammisaloseura

Tämä lehti löytyy PDF-tiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi
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