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Kokouskutsu

ASUKASILTA

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §
mukaiset asiat. Esityslista:

Kokouksen jälkeen n. klo 19.15  asukasilta
teemalla

1. Kokouksen avaus

HELSINKI KAAVOITTAA - MITEN
MUUTTUU ASUINYMPÄRISTÖMME?

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Esitellään kaupungin  suunnitelmia itäisen
Helsingin kehittämiseksi ja keskustellaan niistä
(Helsingin yleiskaava, Linnanrakentajantien
tunnelisuunnitelma, Herttoniemen metroaseman seutu, teollisuusalueen uudet suunnitelmat,
mitä kuuluu Vartiosaaren ja Kivinokan kehittämiselle ym).

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
7. Kokouksen päättäminen

Kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa!

Äänioikeus on vuoden 2013 jäsenmaksun maksaneilla.

Tammisaloseura ry:n hallitus

Liittymällä jäseneksi kannatat toimintaamme yhteiseksi hyväksi !
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Puheenjohtajan palsta
Kaupunginosassamme ja sen lähialueilla tapahtuu lähivuosina muutoksia,
jotka suuresti vaikuttavat tammisalolaistenkin elämään. Kaukana ovat ne
ajat, jolloin nämä seudut olivat Herttoniemen kartanon metsiä ja laidunmaita. Helsingissä on alkanut uuden
yleiskaavan suunnittelu, joka saatetaan päätökseen kuluvan valtuustokauden aikana. Yleiskaava määrittelee
maankäytön, rakentamisen ja liikenteen kehittämisen vuosikymmeniksi
eteenpäin. Suunnittelijoiden päätavoite näyttää olevan Helsingin tiivistäminen: kaupungin väkiluvun odotetaan
kasvavan 300 000 hengellä vuoteen
2050 mennessä. Helsinki haluaa uusia
veronmaksajia. Mutta asuntojen ohella
tarvitaan uusia liikenneratkaisuja, kouluja, sosiaalipalveluja, terveydenhoitoja vanhuspalveluja , jotka vastaavasti
lisäävät kustannuksia ja verotaakkaa.
Mutta mihin rakennetaan? Rannoilleko tornitaloja, Pasilaan pilvenpiirtäjiä?
Tehdäänkö suunnitelmia vain Helsinki-keskeisesti, vai päästäänkö vihdoin
koko metropolialueen suunnitteluun.?
Jo nyt kaupungin tiivistämishalu näkyy monin tavoin: Eräiden päättäjien
mielessä väikkyy Vartiosaaren muutta-

minen asuinalueeksi, jolloin tarvitaan
siltayhteys Laajasalosta tai Tammisalosta. Samat haaveet koskevat Kivinokkaa
Kulosaaren kupeessa. Tammisalossakin
halutaan tehostaa puutarhatonttien
käyttöä sallimalla tehokkaampi rakentaminen. Herttoniemen teollisuusaluetta suunnitellan myös uudistettavaksi,
rakentamalla mm. lisää asuntoja. Mm.
tekninen ammattioppilaitos Abraham
Wetterin tiellä saa vastaavasti väistyä.
Herttoniemen kartanopuistoa halutaan nakertaa rakentamalla tunneli
Linnanrakentajantielle, jotta Kruunuvuorenrannan ja Jollaksen 12 000 uutta asukasta pääsevät keskustaan töihin
ja ostoksille. Samalla Herttoniemen
metroaseman seutu muuttuu täysin:
alueelle tulevan tehorakentamisen lisäksi Itäväylää aiotaan laskea n. 3 metriä, jotta saadaan sen ylitse mm. uusi
siltayhteys Vanhaan Herttoniemeen.
Samalla muutetaan Roihuvuoren teollisuusalueen autokauppojen mekka
“design”-kaduksi erilaisine pop-up rakenteineen ja näyttävine mainostauluineen. Herttoniemen kartanon kupeeseen suunnitellulle uimahallille ei näytä
näissä suunnitelmissa olevan tilaa.
Tammisaloseura pyrkii aktiivisesti

vaikuttamaan kaikkiin nähin suunnitelmiin lausunnoin ja osallistumalla
erilaisiin työ- ja edunvalvontaryhmiin
asukkaiden parhaaksi. Se pyrkii myös
parantamaan asukkaiden liikenneoloja
ja turvallisuutta vireillä olevien liikennesuunnitelmien valmistelussa. Meillä
on tuskin tarvetta kopioida suurten
metropolien, Pariisin tai Lontoon
ongelmia ja ratkaisuja. Tehkäämme
Helsingistä omaleimainen, merellinen
kaupunki, jossa on hyvä asua! Olemalla jäsen 63- vuotiaassa seurassamme ja
osallistumalla sen toimintaan voit itse
vaikuttaa tähän kehitykseen.
Ordförandens spalt kan i sin helhet
läsas på svenska på www.tammisaloseura.fi och på www.facebook.com/
Tammisaloseura.
Juhani
Lönnroth

Tammisaloseuran hallitus 2013
Puheenjohtaja
Lönnroth, Juhani
juhani.lonnroth(a)kolumbus.fi
045 340 8345
Varapuheenjohtaja
Viljanen, Juha Ludvig
juha.l.viljanen(a)gmail.com
0400 311789
Sihteeri
Kollin, Tuula
tuula.kollin(a)hotmail.com
050 3674819
Kaskinen, Anna-Mari
annamari.kaskinen(a)gmail.com
050 592 499
Korhonen, Reijo
reijokor(a)gmail.com
0400 100602

Rouvinen, Jarmo
jarmo.rouvinen(a)airo.fi
050 4673944

Saarelainen, Liisa
lissu.saarelainen(a)elisanet.fi
050 5507543

Seesto, Taina
taina(a)fi.ibm.com
044 2133102

Taloudenhoitaja
Tolonen, Soile
soile.tolonen(a)gmail.com
0500 444231

Varajäsenet:
Björkman, Arja
Arja.Bjorkman(a)hel.fi
044 2630029
Liesmaa, Inka 		
inka.liesmaa(a)kolumbus.fi
050 5051463
Rautiainen, Eija
eija.rautiainen(a)elisanet.fi
040 5138516
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Toiminnantarkastajat:
Talman, Anu
Aarnio-Syväoja, Annukka
Tammisaloseura GSM 050 3655706
(puhelin sihteerillä)
tammisaloseura@gmail.com
www.tammisaloseura.fi
www.facebook.com/Tammisaloseura

Tammisaloseura ry toimintaa vuonna 2012
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 62.
toimintavuosi.
Jäsenet
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 79
maksanutta henkilöjäsentä, 120 maksettua perhejäsenyyttä ja 4 kannattavaa jäsentä. Näin ollen äänivaltaisia
jäseniä oli 319.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 27.03.2012 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.
Syyskokous 21.11.2012 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.
Sekä kevät- että syyskokouksen
jälkeen pidettiin asukasilta, jossa käsiteltiin Tammisalon liikenneasioita.

Yhteydenpito Tammisalon muihin
yhteisöihin ja järjestöihin
Tammisaloseura järjesti maaliskuussa
Tammisaloseminaarin, jossa olivat
edustettuina MLL Tammisalo-Roihuvuori paikallisosasto, Onnitalo säätiö,
Tammisalon Metsänkävijät, Roihuvuoren seurakunta, Tammisalon Merivenekerho, Tammisalon päiväkodin
vanhempaintoimikunta ja Tammisalon VPK. Seminaarin tarkoitus oli
yhdessä pohtia asuinaluettamme ja
sen mahdollisia kehitystoimenpiteitä.

Aloitteet ja kannanotot
Tammisaloseura on tehnyt aloitteen
Helsingin sisälahtien kunnostuksesta,
erityiskohteena Tiiliruukinlahti. Keskusteluja aiheesta jatkettiin kaupungin kanssa. Helsinkiin on perustettu
Stadin rantaryhmä, jossa Tammisaloseura on jäsenenä.
Tammisaloseura on ottanut kantaa
Vartiosaaren kehittämiseksi kaupunkilaisten avoimena virkistysalueena,
osallistunut vaatimukseen Kivinokan
säilyttämiseksi kaupunkilaisten virkistysalueena, lähettänyt kannanoton
HSL:lle aiheena julkisen liikenteen
kehittäminen Tammisalon alueella,
sekä lähettänyt lausunnon Helsingin
kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirastoon koskien asemakaavan muutosta Itäväylä-Linnanrakentajantien
eritasoliittymä ja tunneli.
Adressi Herttoniemen uimahallin
rakentamisen puolesta on allekirjoitettu.

Yhteydenpidot
Yhteyttä pidettiin kiinteästi Helsingin
kaupungin rakennusviraston katu- ja
puisto-osastoon sekä luonnonhoitoosastoon ja Staran itäiseen kaupunkitekniikkaan.
Lisäksi yhteydenpitoa seuraaviin:
Helsingin kaupungin liikuntavirasto,
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto ja
asemakaavaosasto, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsingin
kaupungin hallintokeskus, Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö,
Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, Kaartin jääkärirykmentti
Santahaminassa, Paperinkeräys Oy ja
Helsingin Sanomien jakeluyksikkö.

Muu toiminta
Liikuntavirasto tarkisti uimarannan
uintikelpoisuuden ja poijutti uintialueen. Ranta pidetty kunnossa
siivoustalkoilla. Jättipalsamin hävittämistä on jatkettu sekä Väylänrinteen
leikkipuistoa siivottu säännöllisesti.

Jäsenyydet, osallistumiset
Seura on ollut jäsenenä Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry:ssä ja
Itä-Helsingin kulttuuriviikot tapahtumassa sekä osallistunut Itä-Helsinki
liikkeeseen, Herttoniemen alueryhmään, Stadin rantaryhmään, Helsingin kaupungin tapahtumayksikön seminaariin, Kaartin jääkärirykmentin
tiedotustilaisuuteen Santahaminassa
sekä MLL:n perheliikuntatapahtumaan Tammisaloseuran toiminnan
esittelyllä.

Tiedotus
Tammisaloseura on pitänyt yllä
Internet-sivuja www.tammisalo
seura.fi ja facebook-sivuja www.
facebook.com/Tammisaloseura ja
sähköpostiosoitetta tammisaloseura@
gmail.com. Seuralla on käytössään
gsm-numero 050 3655706. Seuran
tiedotuslehteä Tammisalon Sanomia
julkaistiin kaksi numeroa (luettavissa
myös seuran internet-sivuilla). Jakelu
suoritettiin kaikkiin Tammisalon talouksiin. Lisäksi julkaistiin Elojuhlatiedote, joka jaettiin Tammisaloon ja
lähiympäristöön.
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Seuran ilmoitustaululla, entisen
K-Extra Tammikulman ulkoseinällä,
on myös tiedotettu tapahtumista ja
kokouksista.

Tammisalon Isännänviiri
on ollut myynnissä hintaan 50 euroa.
Viirejä on 3m ja 4m mittaisina.

Elojuhlat
Perinteiset Elojuhlat vietettiin 16.08.
Väylänrinteellä. Paikalla oli noin 400
henkeä.
Mukana toimimassa olivat Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon VPK,
Tammitytöt, Tammisalon Metsänkävijät, Tammisalon Partiotuki,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
paikallisosasto, Tammisalon päiväkodin vanhempaintoimikunta ja
Roihuvuoren seurakunta.

Kesäkukkien istutustalkoot
pidettiin 06.06.2012. Kaupunki lahjoitti kahdeksannen kerran kesäkukkataimia Tammisaloon.

Itsenäisyyspäivänä
järjestettiin partiolaisten ja Roihuvuoren seurakunnan kanssa yhteistoiminnassa perinteinen lipunnosto-tilaisuus, Jumalanpalvelus ja
kahvitilaisuus.

Joulupolku Herttoniemen kartanolla
Tammisaloseura osallistui joulupolun
ja aikamatkan järjestelyihin Herttoniemen kartanolla 09.12. Pääjärjestäjänä toimi Föreningen för drama och
teater, DOT rf.

Kauppa Tammisalossa
K-Extra Tammikulma lopetti toimintansa 29.02.08. Kiinteistö on myyty
vuonna 2010 As Oy Pyörökiventie
24:lle.

Talous
Jäsenmaksu oli 10 euroa/henkilöjäsen, 15 euroa/perhe ja 50 euroa/kannattava jäsen.
Jäsenmaksutuotto oli 2910 euroa.
Lahjoituksia, avustuksia ja stipendejä nuorisotoiminnan tukemiseksi
annettiin yhteensä 2024,95 euroa.
Seura ei ole maksanut palkkoja eikä
palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaaehtoistyönä.

TAMMISALOSSA
ETSITÄÄN VIIHTYISINTÄ
JA TOIMIVINTA PIHAA
KESÄLLÄ 2013
Tammisaloseura järjestää kesällä 2013 pihakilpailun, jonka
tavoitteena on löytää hyvin hoidettuja, viihtyisiä pihoja
Tammisalosta, ja samalla kannustaa asukkaita omien tonttiensa ja elinympäristönsä kohentamiseen.
Kilpailulla etsitään eri tavoin mallikkaita pihapiirejä, arvioidaan niiden kauneutta ja soveltuvuutta Tammisalon ympäristöön samoin kuin pihapiirin rakenteita ja kulkuväyliä
sekä jätehuollon järjestelyjä.
Mielenkiintoiset ja omaperäiset ratkaisut antavat lisäpisteitä.
Pihan tulisi olla myös asukkaidensa näköinen ja heidän eri
toimintoihinsa sopiva.

Kesäkukkien istutustalkoot
maanantaina 10.6. klo 16
Kaupunki lahjoittaa jälleen Tammisalon yhteisille alueille
kesäkukkia, jotka istutetaan talkoilla maanantaina 10.06. klo
16.00 alkaen liikenneympyrästä. Tervetuloa kaikki mukaan!

Tammisalon kulttuurikävely
sunnuntaina 19.5. klo 10
oppaana tietokirjailija Jan Strang

Kilpailuraatiin kuuluu HKR:n puisto-osaston ja Maisemaarkkitehtuuri MM edustajia sekä edustajat Tammisalo
seurasta.
Raadin jäsenet kiertelevät kesäkuussa Tammisalossa ja
poikkeavat kiinnostavissa pihoissa kysymässä halukkuutta
osallistua kilpailuun. Parhaiksi valitut pihapiirit palkitaan
Elojuhlilla 15.8.2013. Jos et halua raatia pihallesi, niin ilmoitathan siitä osoitteesi kera tammisaloseura@gmail.com

Lähtö Väylänsuun sillan Tammisalon puoleisesta päästä,
Tammisalontien, Vanhanväylän ja Kummeltien risteyksestä. Päättyy Tammisalon kanavalle, kesto n. 2,5 tuntia.
Kulttuurikävely on osallistujille maksuton.
Tapahtuma kuuluu Tammisaloseuran jäsentapahtumiin.

Tammisalon kirkolla tapahtuu
11.3. klo 18

Miestenpiiri, jatkuu joka toinen maanantai.
Keskustelua osallistujien esilletuomista aiheista.

24.3. klo 15

Lastenkirkko Tammenterho
Mukana Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen.

28.3. klo 19

Kiirastorstain ehtoollinen ja jalkojenpesu
Mukana Kati Pitkänen, Anja Nurminen ja Tomi Kujansuu.

30.3. klo 22

Pääsiäisyön rukoushetki
Mukana Markus Ek ja Laura Juvonen. Tammisalon kirkolta siirrymme kulkueena Roihuvuoren
kirkolle klo 23 alkavaan yömessuun, jossa elämme yhdessä pääsiäisen tapahtumia pitkäperjantain surusta pääsiäisaamun riemuun.

16.4. klo 18

Hiljaisuuden kirkko

14.5. klo 18

Hiljaisuuden kirkko

26.5. klo 15

Lastenkirkko Tammenterho
Mukana Timo Pekka ja Anna-Mari Kaskinen.

Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1
Suntio Jaana Kangas, p. 09 2340 5790
www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori
www.facebook.com/roihuvuorisrk
roihuvuori.srk@evl.fi

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