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KOKOUSKUTSU
Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen

Käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

ASUKASILTA

Kokouksen jälkeen n. klo 19.00  asukasilta aiheena

JULKINEN LIIKENNE TAMMISALOSSA
Joukkoliikennesuunnittelija Eeva Rinta ja liikenne
suunnittelija Sakari Metsälampi HSL:stä esittelevät
uudet Tammisalon – Roihuvuoren - Herttoniemen
liikenne- ja reittisuunnitelmavaihtoehdot sekä Hertto
niemen metroaseman uudistussuunnitelmat toteutus
aikatauluineen.
Keskustelua ja kysymyksiä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Klo 18.00 lähtien:

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

Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisaloseuran
jäseneksi: henkilöjäsenyys 10 €, perhejäsenyys 15 €,
yhteisö- /kannattava jäsenyys 50 €

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7. Kokouksen päättäminen
Äänioikeus on vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneilla.

sekä ostaa
• Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihko 8 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 5 €
suomenkielinen tai ruotsinkielinen

Kahvi-/ teetarjoilu.

• kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä” 30 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 25 €

Tervetuloa!
Tammisalo ry:n hallitus

• Tammisalon isännänviiri, 3m ja 4m 50 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 45 €

Jos et vielä ole Tammisaloseuran jäsen, maksamalla jäsenmaksun voit liittyä!
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Puheenjohtajan palsta
Harvalta lienee jäänyt huomaamatta,
että Suomi juhlii itsenäisyytensä satavuotista taivalta. Juhlavuotta vietetään
ympäri maata mitä moninaisimmin tavoin. Tammisaloseura on omalla pienellä panoksellaan mukana juhlinnassa.
Aiomme mm. koota valokuvanäyttelyn
Tammisalon vaiheista, johon olemme
keräämässä uutta aineistoa. Toivomme että tammisalolaiset lähettäisivät
valokuvia ja muistoja, joita voisimme
näyttelyssä käyttää. Niitä voi toimittaa
seuran sähköpostiin tai hallituksen jäsenille. Yhdessä liikkuminen on myös
yksi juhlavuoden alateemoja, ja siksipä
suunnittelemme liikuntateemaa Tammisalon Elojuhlan aiheeksi. Yhdessä
liikkumista on myöskin tutustuminen
Tammisaloon julkaisemamme kaupunkipolkuvihkosen viitoittamia reittejä pitkin.
Yhteen hiileen puhaltaminen on ollut
yksi maamme menestystekijöitä. Siksi
ei ole sattumaa, että Suomi 100 – vuoden mottona on “yhdessä”. Historia on
osoittanut, että silloin kun kansakunta
on ollut yhtenäinen, olemme myös menestyneet. Veljesviha, eripura ja ristiriidat eivät ole menestystä tuoneet, eivätkä sitä tuo vastaisuudessakaan. Toimiva
kansalaisyhteiskunta on toinen menestystekijämme. Yhteiskuntaa rakennetaan paikallistasolta ylöspäin eikä päinvastoin. Ilman kansalaisyhteiskuntaa ei
synny kansakuntaa, ilman kansakuntaa
ei synny toimivaa valtiota. Aktiivinen
asukastoiminta ja kaupunginosayhdistykset ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa. Ne tuottavat parhammillaan
molempia edellä kuvattuja menestystekijöitä: yhdessä tekemistä ja kansalaisten tarpeiden kanavointia päättäjien tietoon. Suomen Kotiseutuliitto
on vastikään julkaissut aiheesta laajan
selvityksen Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä – tavoitteena hyvä elämä (Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A35). Selvityksessä arvioidaan
paikallisen vapaaehtoistyön tuloksia ja
haasteita. Siinä korostuvat viihtyvyyteen, yhteenkuuluvuuteen ja elämän
laatuun liittyvät tavoitteet: Osallistumalla yhteisölliseen toimintaan kotoutamme ja juurrutamme jokaisen arvostamaan omaa kaupunginosaansa.

Kulttuuriympäristötyön tavoitteena
on tiivistetysti “hyvä elämä”! Tammisaloseurakin osallistuu aktiivisesti tähän
kulttuuriympäristötyöhön.
Paikallistason vaikuttaminen on kuitenkin suurien haasteiden edessä. Kunnallinen itsehallinto verotusoikeuksineen
on vahvimpia maailmassa ja perustuslain suojaama. Nyt lähes puolet kuntien
rahavirroista ja päätöksentekovallasta
on siirtymässä etäämmälle kansalaisista maakunnallisiin hallintohimmeleihin. Kunnallista päätöksentekoa näyttävät myös entistä enemmän ohjaavan
epätieteeliset “nettikyselyt” ja “somettaminen”. Se on toki nopeavaikutteista, mutta usein tunnepohjaista, epäanalyyttista ja aikaa vievää. Erilaisten
Facebook-ryhmien määrä on moninkertaistunut. Ne ovat kuitenkin monasti samanmielisten kuplia, jotka luovat
osatotuuksien saarekkeita. Kokonaiskuva todellisuudesta hämärtyy, asioita
eri näkökulmista pohtiva päätöksenteko vaikeutuu.
Kunnallisvaalit pidetään muutaman viikon kuluttua. Tulevaisuus on vielä osin
epävarma SOTE- ja maakuntauudistuksen sekä Helsingin uuden hallintorakenteen toimivuuden suhteen. Uutta
Helsingin pormestarimallia markkinoidaan eri puolueiden “kärkiehdokkain”.
Kansalaiset eivät kuitenkaan valitse
pormestaria, vaan toivottavasti paikallisolot tuntevia ja kaupungin asioihin
paneutuvia kaupunginvaltuutettuja.
Monet kysyvät, ehtivätkö sellaiset valtuutetut syvällisesti paneutumaan kaupungin asioihin, jotka samanaikaisesti
toimivat paikallisissa, valtakunnallisissa, maakunnallisissa, seurakunnallisissa
ja osuustoiminnallisissakin luottamustehtävissä. Syvällinen perehtyminen
kaupungin paikallisiin ja alueellisiin
haasteisiin, niin lautakunnissa kuin valtuustossa ja kaupunginhallituksessakin,
olisi ensiarvoisen tärkeätä.
SOTE-uudistuksen jälkeen kaupungin
päätettäviksi jäävät asiat näyttäytyvät entistä tärkeämpinä: Elinkeinotoiminnan edistäminen, toimiva liikenne,
koulutus ja kulttuuri, asuntorakentaminen, kaavoitus ja ympäristö, yleiset hyvinvointipalvelut, matkailu ja jätehuol-
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to muodostavat kaupunkimme hyvän
elämän ja kilpailukyvyn edellytykset.
Ne ovat tulevaisuuden yhteiskunnan
rakennuspuita. Näiden kysymysten
suhteen valtuustoehdokkaita on haastettava.
Tammisalolaisilla on monia toiveita ja
huolenaiheita, joita voidaan vaalien alla tuoda esille. Näitä ovat ainakin seuraavat: Liikenneolot: Ilman toimivaa
julkista liikennettä autoistuminen jatkuu ja puheet kaupunkibulevardeista
ja tiivistyvästä kaupunkirakenteesta
ovat vailla realistista pohjaa. Koulutus
ja varhaiskasvatus: Päivähoito- ja iltapäiväkerhopaikoista on pulaa Tammisalossa. Varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta huolehtiminen on kuitenkin
kaupungin tulevaisuuden kivijalka.
Rannat ja vesialueet: Tammisalon lähivesien ja rantojen kunnossapito on
edelleen riittämätöntä, vaikka merellisyys on Helsingin kilpailuvaltti, laadukkaan asuinympäristön ja matkailuelinkeinonkin edellytys. Kulttuuri:
Itä-Helsingin vetovoimatekijöitä olisi kehitettävä. Onko kulttuuritarjonta
riittävää alueella, missä on Helsingin
maantieteellinen keskipiste? Ainakin
Itä-Helsingin kulttuuriviikot hiipuu
tuen puutteessa. Kaavoitus: Miten toteutetaan uusi Helsingin yleiskaava siten, että löydetään tasapaino Tammisalon lähialueilla toteutettavan valtavan
rakennusmassan ja luontoarvojen sekä
“hyvän elämän” välillä? Liikuntamahdollisuudet: Tammisalo näyttää liikuntamahdollisuuksien suhteen jääneen
katveeseen. Uimahallia lähialueella ei
ole, ei myöskään lähiliikuntapaikkaa.
Vaalien jälkeinen valtuusto on siis
paljon vartijana. Aktiivinen kansalais
toiminta parhaimmillaan täydentää, tukee ja kannustaa. Mutta viime
kädessä valtuutetut ovat vastuussa
siitä, millaisessa
kaupungissa me
elämme. Siksi äänestäminen ei ole
vain oikeus vaan
velvollisuus.
Tammisalossa,
maaliskuussa 2017
Juhani Lönnroth

Tammisaloseuran toimintaa vuonna 2016
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 66. toimintavuosi, yhdistys on perustettu vuonna 1950.
Jäsenet
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 74 maksanutta henkilöjäsentä, 133 maksettua
perhejäsenyyttä ja 6 kannattavaa jäsentä.
Näin ollen äänivaltaisia jäseniä oli 340.

Yhteydenpito Tammisalon muihin yhteisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä mm.
Onnitalo-säätiön, Tammisalon Metsänkävijöiden, Tammisalon VPK:n, MLL
Strömsinlahden, Tammisalon päiväkodin vanhempaintoimikunnan, Porolahden peruskoulun Tammisalon yksikön
vanhempaintoimikunnan, Tammisalon
merivenekerhon ja Roihuvuoren seurakunnan kanssa. Lähialueiden muihin
kaupunginosayhdistyksiin on myös pidetty yhteyttä.

Aloitteet ja kannanotot
Tammisaloseuran aloitteesta ja myötävaikutuksella saatiin heinäkuussa valmiiksi uusi kierrätettävien materiaalien
keräyspiste Tammisalontien varrelle.
Keräysastiat: kartonki, paperi, lasi, pienmetalli, vaatteet ja muovipussit.
Neuvotteluja lähiliikuntapaikan saamiseksi Rajaveräjäntielle jatkettiin Liikuntaviraston ja Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Tammisaloseura jatkoi neuvotteluja
Tammisalon puistossa sijaitsevan ns.
Konekarin laiturin käytöstä.
Tammisaloseura on tehnyt ympäristöministeriölle kestävän kehityksen
kulttuuriympäristösitoumuksen Tammisalon alueelle, osana eurooppalaista
kulttuuriperinnön ympäristöstrategiaa.
Rantojen kunnostushanketta koskevia
neuvotteluja jatkettiin kaupungin hallintokuntien kanssa. Tammisaloseura on
tehnyt Helsingin Nimistötoimikunnalle aloitteen Veijo Meren muistamiseksi
Tammisalon nimistössä.
Seura on käynyt keskusteluja HSL:n sekä kaupungin päättäjien kanssa Tammisalon alueen liikennejärjestelyistä
sekä pyrkinyt vaikuttamaan bussilinja
83 metroaseman päätepysäkin siirron
kumoamiseksi.

Muuta toimintaa
Tammisaloseura osallistui Tammisalon
kirkon 50- vuotisjuhlaan helmikuussa
ja lahjoitti kirkolle uusia kahvikuppeja.
Ylipormestari Jussi Pajunen piti maaliskuun alussa Tammisalon ja Roihuvuoren alueen yhteisen asukasillan, johon
Tammisaloseura osallistui ennakkokysymyksin.

Tilaisuutta varten tuotettiin myös
Tammisaloa koskeva video, sekä lähetettiin Helsinki-radion kanavalla Tammisaloa ja Roihuvuorta koskeva keskustelu- ja musiikkiohjelma.

Suunniteltua toimintaa
vuonna 2017
• Vierailu Vantaan jätevoimalaan
keväällä.
• Kotikaupunkipolun yhteiskävely
opasvihon mukaan 06.06.
• Kesäkukkien istutus talkoovoimin
08.06.
• Elojuhla 17.08.
• Tammisalo-aiheinen valokuvanäyt
tely, osana Suomi 100 tapahtumia.
• Virsikirjan uusien virsien virsilaulu
ilta 12.10. osana Itä-Helsingin
kulttuuriviikkoja.
• Syyskokous ja asukasilta 28.11.
• Itsenäisyyspäivän lipunnosto 06.12.
• Yhteinen ilotulitustapahtuma lapsi
perheille 31.12.
Tapahtumista tiedotamme tarkemmin
nettisivuillamme sekä facebook-sivuillamme, joten seuraa niitä.

www.tammisaloseura.fi • www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com • GSM 050 3655706
Hallitus 2017:
Lönnroth, Karl-Johan
puheenjohtaja
juhani.lonnroth(a)kolumbus.fi
Viljanen, Juha L.
varapuheenjohtaja
juha.l.viljanen(a)gmail.com
Kontra, Hanna
hanna.kontra(a)gmail.com

Kollin, Tuula
tuula.kollin(a)hotmail.com

Korhonen, Reijo
reijokor(a)gmail.com

Rouvinen, Jarmo
jarmo.rouvinen(a)airo.fi

Rautiainen, Eija
eija.rautiainen(a)elisanet.fi

Saarelainen, Liisa
sihteeri
lissu.saarelainen(a)elisanet.fi

Seesto, Taina
taina(a)fi.ibm.com

Varajäsenet:
Björkman, Arja
arjainkeri50(a)gmail.com

Kaskinen, Anna-Mari
annamari.kaskinen(a)gmail.com

Tolonen, Soile
taloudenhoitaja
soile.tolonen(a)gmail.com
Tolpo, Eija
eija.tolpo(a)kolumbus.fi

Tammisalon
Kotikaupunkipolku
Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihkonen.
Saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä.
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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
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m
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G
aiheutuvia kustannuksia. YöpyesG
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

Juhlahinta

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

30€
Tammisaloseuran
jäsenille

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

25€

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
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