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Tervetuloa Tammisaloseura ry:n kevätkokoukseen keskiviikkona 26.03.2014
klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1

Kokouskutsu

ASUKASILTA

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §
mukaiset asiat. Esityslista:

Kokouksen jälkeen n. klo 19.15  asukasilta
teemalla

1. Kokouksen avaus

TAMMISALON
YMPÄRISTÖILTA

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
5. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

Aiheina:
- kierrätys
- puistikot
- rannat ja vedet
Keskustelua kehittämistarpeista ja -hankkeista.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.

Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa kirja
Tammisalo – paratiisi meren äärellä 50 €
sekä Tammisalon Isännänviiri 50 €

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

7. Kokouksen päättäminen

Kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa!

Äänioikeus on vuoden 2014 jäsenmaksun maksaneilla.

Tammisaloseura ry:n hallitus

Jos et vielä ole Tammisaloseuran jäsen, maksamalla jäsenmaksun voit liittyä!
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Tammisaloseura ry toimintaa vuonna 2013
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 63. toimintavuosi, yhdistys on perustettu
vuonna 1950.
Jäsenet
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 82 maksanutta henkilöjäsentä, 130 maksettua
perhejäsenyyttä ja 5 kannattavaa jäsentä. Näin ollen äänivaltaisia jäseniä
oli 342.

Hallitus 2013
Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana varsinaiset jäsenet: puheenjohtaja- Karl-Johan Lönnroth, varapuheenjohtaja Juha L. Viljanen, sihteeri
Tuula Kollin, Anna-Mari Kaskinen,
Reijo Korhonen, Jarmo Rouvinen ja
Taina Seesto.
Varajäsenet: Arja Björkman, Inka Liesmaa, Eija Rautiainen, Liisa Saarelainen
ja Soile Tolonen, joka toimi taloudenhoitajana.
Tilien ja toiminnan tarkastajina toimivat Anu Talman ja Annukka AarnioSyväoja.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 20.03.2013 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.
Syyskokous 20.11.2013 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.
Sekä kevät- että syyskokouksen jälkeen pidettiin asukasilta, jossa käsiteltiin Tammisalon ja ympäristöalueiden
liikenneasioita ja asemakaava-asioita.

Hallituksen kokouksia
Pidettiin vuoden aikana 10 kpl, lisäksi hallituksen epävirallisia tapaamisia,
sähköpostiyhteyksiä ja puhelinkeskusteluja tarpeen mukaan.

Yhteydenpito Tammisalon muihin
yhteisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä mm.
Onnitalon, Tammisalon Metsänkävijöiden, Tammisalon VPK:n, MLL
Tammisalo-Roihuvuoren, Tammisalon
päiväkodin vanhempaintoimikunnan
sekä Roihuvuoren seurakunnan kanssa.

Aloitteet ja kannanotot
Tammikuussa Helsingin Sanomissa julkaistu puheenjohtajan artikkeli ”Helsinki hukkaa merellisyytensä.”
Tammikuussa ja kesäkuussa lähetettiin
kaupungille kannanotto Vartiosaaren

maankäyttösuunnitelmasta, puolustaen saaren kulttuuriarvojen säilymistä
ja vastustaen sen täyteen rakentamista.
Helmikuussa otettiin kantaa ja osallistuttiin keskusteluun Tammisalon alueen asemakaavamuutosperiaatteista.
Maaliskuussa tehtiin aloite kaupungille lähiliikuntapaikan rakentamisesta ytontille Rajaveräjäntie 11.

Seuran tiedotuslehteä Tammisalon Sanomia julkaistiin kaksi numeroa sekä
elokuussa Elojuhla-tiedote.

Yhteydenpidot

Seura järjesti kesällä pihakilpailunTammisalossa, tarkoituksena kannustaa asukkaita pihapiirien ja ympäristön
kunnostamiseen. Tuomareina toimivat
HKR puisto-osastolta aluesuunnittelija
Birgitta Rossing ja Maisema-arkkitehtuuri MM:n maisema-arkkitehti Meri
Mannerla.
Palkinnot voittajille jaettiin Elojuhlilla.
Pihakilpailun ensimmäisen palkinnon
saivat Naomi ja Raimo Heino, toisella
jaetulla sijalla olivat Suvi Väänäsen ja
Nina Wendelinin pihat.

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 yliopiston ympäristötieteiden laitos, Kaartin
jääkärirykmentti Santahaminassa, Paperinkeräys Oy, Helsingin Energia ja
Helsingin poliisi.

Muu toiminta

Kulttuurikävely
Toukokuussa järjestettiin kulttuurikävely, jonka selostajana toimi tietokirjailija Jan Strang. Mukana oli 40 henkilöä.

Pihakilpailu

Kirja Tammisalo – Paratiisi meren
äärellä
Seura tilasi kirjasta uusintapainoksen,
joka valmistui elokuun alussa. Kirjoja myytiin kertomusvuonna 46 kpl ja
myynti jatkuu.

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

Tammisalon Isännänviiri

Jäsenyydet, osallistumiset

MLL Tammisalo-Roihuvuori 1000,00
euroa ja Tammisalon päiväkodin vanhempainyhdistys 300,00 euroa. Yhteensä 1300,00 euroa.

Seura oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Helsingin kaupunginosayhdistykset ry HELKA ja Itä-Helsingin kulttuuriviikot.
Tammisaloseura on osallistunut ItäHelsinki liikkeeseen, Herttoniemen
alueryhmään, Stadin rantaryhmään
sekä MLL:n perheliikuntatapahtumaan
Tammisaloseuran toiminnan esittelyllä.

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.
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Vuonna 2010 hankittiin uusia viirejä
100 kpl. Vuonna 2013 viirejä on myyty
9 kpl ja myynti jatkuu.

Stipendit/lahjoitukset

Elojuhlat
Perinteiset Elojuhlat vietettiin
15.08.2013 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 Roihuvuoren seurakunta.

Kesäkukkien istutustalkoot
pidettiin 10.06.2013. Kaupunki lahjoitti
yhdeksännen kerran kesäkukkataimia
Tammisaloon.

Itsenäisyyspäivän

Uudenvuoden ilotulitus

perinteinen lipunnosto-tilaisuus keräsi jälleen runsaasti osanottajia. Partiolaiset huolehtivat lipunnostosta,
juhlapuheen piti Tammisaloseuran
puheenjohtaja Juhani Lönnroth. Musiikista huolehti Karelia Kvartetti, jonka
Tammisaloseura kustansi.
Jumalanpalveluksessa saarnasi kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja juhlakahvit tarjosi Tammisaloseura ry.

Seura kutsui kokeiluluonteisesti lapsiperheet yhteiseen ilotulitustapahtumaan uudenvuoden aattona. Paikalla
oli noin 100 henkeä.

Joulupolku Herttoniemen kartanolla
Tammisaloseura osallistui joulupolun
ja aikamatkan järjestelyihin Herttoniemen kartanolla 08.12.2013. Pääjärjestäjänä toimii Föreningen för drama och
teater, DOT rf.

Talous
Jäsenmaksutuotto oli 3241 euroa. Jäsenmaksu oli 10 euroa/henkilöjäsen,
15 euroa/perhe ja 50 euroa/kannattava jäsen.
Elojuhlilla järjestettiin arpajaiset, joihin
saatiin tavaralahjoituksia 43 eri yritykseltä sekä yksityishenkilöiltä. Varainhankintaa hoidettiin lisäksi myymällä
Tammisalon Isännänviiriä ja Tammisalo – Paratiisi meren äärellä -kirjan
uusintapainosta.Seura ei ole maksanut
palkkoja eikä palkkioita. Kaikki työ on
tehty vapaaehtoistyönä.

Kesäkukkien
istutustalkoot
Kaupunki lahjoittaa jälleen Tammisalon yhteisille alueille kesäkukkia, jotka istutetaan talkoilla keskiviikkona
11.06. klo 17.00 alkaen liikenneympyrästä kirkon edestä. Tervetuloa
kaikki mukaan!

Puheenjohtajan palsta
Ympäristökysymykset nousevat tänä
vuonna Tammisaloseuran toiminnassa tärkeäksi painopisteeksi. Ajankohtaisimpia ovat jätteiden käsittely
ja kierrätys. Keräysastioita on alueellamme asteittain vähennetty. Tämä
johtuu pääasiassa Jätelain (646/2011)
perusteella annetuista uusista jätehuoltomääräyksistä vuodelta 2012, jotka
lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten
osalta astuivat voimaan vuoden 2014
alusta. Määräykset velvoittavat mm. yli
20 huoneiston asuinkiinteistöt järjestämään lasin ja metallin lajittelun. Kartonkipakkausten kierrätysvelvoite koskee kiinteistöjä, joissa on vähintään 10
asuntoa tai joissa kartonkijätettä kertyy
vähintään 50 kg/viikko. Muutkin kiinteistöt voivat vapaaehtoisesti järjestää
metallin, lasin tai kartongin kierrätyksen. Jätehuoltomääräykset sisältävät
myös velvoitteita eräiden jätelajien
viemisestä Sortti-asemille. Lisätietoa
saa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut – kuntayhtymän (HSY) sivulta
www.hsy.fi.
Kun Tammisalossa on vain harvoja
kiinteistöjä, joissa asuntojen määrä
ylittää edellä mainitut vähimmäisrajat, HSY aikoo rakentaa Tammisaloon
yleisen kierrätyspisteen. Siihen tulee
paperin, kartongin, metallin, lasin,

muovikassien ja valinnaisesti myös
vaatteiden keräys. Energiajätteen erilliskeräys päättyy pääkaupunkiseudulla,
vuoden 2014 aikana, kun uusi jätevoimala valmistuu.
Tammisaloseura on käynyt tiiviitä
neuvotteluja HSY:n ja kaupungin viranomaisten kanssa uuden kierrätyspisteen sijaintipaikasta. Seuran ehdotus
(7.2. 2014) on luettavissa Seuran sivuilta. Tavoitteena on rakentaa uusi piste
poistuvien konttien tilalle joko kirkon
aukiolle tai sen välittömään läheisyyteen. Samalla pyritään saamaan ainakin kartongin keräyspiste Tammisalon
sillan kupeeseen Herttoniemen kartanon pysäköintipaikalle. Mm. Kummeltien bussipysäkin vieressä olevat kontit
poistuisivat käytöstä.
Asialistallamme on toki monia muitakin ympäristöasioita: Pari vuotta sitten
hyväksytty Tammisalon aluesuunnitelma on nyt jäissä kaupungin rahapulan
vuoksi, Käymissämme keskusteluissa
kaupungin taholta on kuitenkin lupailtu jälleen niittää ruovikoita rantojen mataloitumisen ja veden virtaaman
parantamiseksi. Olemme myös käynnistäneet uusia neuvotteluja eri tahojen
kanssa vesialueidemme kunnostamiseksi ja tulva-alttiuden vähentämiseksi.
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Jokainen meistä voi myös itse vaikuttaa
oman lähiympäristömme parantamiseen osallistumalla eri hankkeisiimme,
kuten kesäkukkien istutustalkoisiin,
edesauttamalla puistoalueiden siisteyttä “puistokummeina”, tuomalla
ongelmajätteensä keväällä kiertäviin
ongelmajäteautoihin ja osallistumalla
jokavuotiseen kaupungin “siivouspäivään”, tai vaikkapa hankkimalla omiin
jäteastioihinsa ns. “koirankakkatarran”,
joihin lemmikkien omistajat voivat
pudottaa jätöspussit. Vamisteilla on
myös Tammisalon maisemia ja historiaa halkova “kaupunkipolku” – esite.
Lisätietoa on seuran Facebook- ja nettisivuilla.
Ordförandens spalt kan läsas på svenska på www.tammisaloseura.fi och på
www.facebook.com/Tammisaloseura

Juhani
Lönnroth

Puutarha
Nikkarit

Pieni
pala
paratiisia

Tutustu
Tammisalon
historiaan

UUSI PUUTARHAMYYMÄLÄ
AVATAAN HERTTONIEMEEN KEVÄÄLLÄ
Yrityksemme tunnuslause on ’Pieni pala paratiisia’ ja
tällaista myymälää olemme rakentamassa myös
Herttoniemeen.
Olemme suomalainen perheyritys ja meillä sinua
palvelevat oikeat puutarhurit ja floristit ja tarjoamme
laajat valikoimat leikko- ja ruukkukukkia, kesäkukkia,
yrttejä ja monivuotisia taimia.
Lisäksi meiltä löytyy puutarhasuunnittelu, viherrakennus- ja kukkasidontapalvelut.
Tervetuloa tutustumaan puutarhamaailman
uutuuksiin ja ihanuuksiin!

Herttoniemi,

Abraham Wetterintie 3

Espoon keskus, Viskaalinkuja 3
Espoonlahti, Espoonlahdenranta 5

Hinta

50€
Jan Strang:

Tammisalo – paratiisi
meren äärellä
Tammisalon kaupunginosan ja
sitä ympäröivien vesien ja
rantojen historiaa
Tilaukset yhteystietoineen:
tammisaloseura@gmail.com tai
puh. 050 3655706

www.puutarhanikkarit.fi

Tammisaloseuran hallitus 2014
Puheenjohtaja
Lönnroth, Juhani
juhani.lonnrotg(a)kolumbus.fi
varapj.
Viljanen, Juha Ludvig
juha.l.viljanen(a)gmail.com

Rouvinen, Jarmo
jarmo.rouvinen(a)airo.fi
Seesto, Taina
taina(a)fi.ibm.com

taloudenh.
Tolonen, Soile
soile.tolonen(a)gmail.com
Ugas, Outi
outi.ugas(a)gmail.com

Varajäsenet:

Björkman, Arja
Arja.Bjorkman@hel.fi

Korhonen, Reijo
reijokor(a)gmail.com

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

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

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

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

Väänänen, Suvi
suvi(a)citylights.fi
Toiminnantarkastajat
Talman, Anu
Aarnio-Syväoja, Annukka
Tammisaloseura GSM 050 3655706
(puhelin sihteerillä)
tammisaloseura@gmail.com
www.tammisaloseura.ﬁ
www.facebook.com/Tammisaloseura

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