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Klo 18.00 lähtien kirkon aulassa:
• vuoden 2003 jäsenmaksuja vastaanotetaan
• Tammisalon Isännänviiriä myydään (40 e)

Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ke 29.10.2003
klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1.

“Tammisalo –paratiisi meren äärellä”-kirja on
loppuunmyyty. Lisäpainos on suunnitteilla,
ennakkotilauksia vastaanotetaan.

Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat:
• puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen
jäsenten vaalit
• jäsenmaksusta päättäminen
• toimintasuunnitelmasta päättäminen
• talousarviosta päättäminen

Tilaisuudessa on mahdollisuus nauttia iltakahvi tai -tee.

Äänioikeus on vuoden 2003 jäsenmaksun
maksaneilla.

Tammisaloseura ry :n hallitus

Kukkaloistoa yhteisille alueillemme
Kaupungin säästötoimien vuoksi ei
kukkaistutuksia puistoalueille kaupungin toimesta ole mahdollista saada,
mutta kaupunki on lahjoittanut meille
kukkasipuleita istutettavaksi tammisalolaisin
talkoovoimin. Istutustalkoot pidetään sunnuntaina 19.10. klo 11, kokoontuminen
kirkon edessä. Omat työvälineet mukaan.

Itsenäisyyspäivä
Tammisalossa

Tervetuloa talkoisiin!

Lasten
urheiluvälinekirppis

Tammisalon perinteisiä Itsenäisyyspäivän
juhlallisuuksia vietetään jälleen 6.12.03 kirkolla.

klo 09.30
klo 10.00

Lipunnosto
Jumalanpalvelus

Tammisalon päiväkodin vanhempaintoimikunta
järjestää lasten tavara- ja urheiluvälinekirppiksen sunnuntaina 23.11. klo 12–15 korttelitalolla Paasitie 5.
Tiedustelut Pia Skogberg 050-5552299.

Jumalanpalveluksen päätyttyä kahvitilaisuus
seurakuntasalissa.
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Rannat ja vesialueet
Rantojen ja vesiväylien mataloituminen, kaislikoituminen sekä huono veden laatu ovat olleet jälleen
tapetilla. Tammisaloseura on tehnyt asiasta aloitteen
kaupungille tilanteen korjaamiseksi. Aloite sisältää
mm. ruoppausanomuksen koskien Tiiliruukinlahtea
ja Porolahtea, anomuksessa ovat mukana Laajasaloseura sekä Roihuvuoriseura.

Hyvät vanhaväyläläiset,
isännöitsijät, hallitukset
Onko taloyhtiösi kiinnostunut Porolahden rannan
Tammisalon puolen ruovikoiden ja kaislojen poistattamisesta tai pienimuotoisesta ruoppauksesta oman
ranta-alueen osalta (n. 2 metriä omasta rannasta). Jos
taloyhtiösi on kiinnostunut ko. asiasta, niin laita
taloyhtiösi ja yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero
paperille ja pudota paperi Vanhaväylä 31 B 1, Vyyryläinen, postiluukkuun 31.10. mennessä. Kirjoita vielä
mistä alueesta on kyse ja arvio neliöissä kaislojen ja
ruovikoiden osuudesta sekä ruoppauksen osuudesta.
Kaupunki on ilmoittanut, ettei kaislikoiden poisto
Porolahdesta yksityisten taloyhtiöiden rannoilta tule
kysymykseen. Koneiden ja kalustojen (ruovikon niittokone, ruovikoiden poiskuljetus, mahdollinen ruoppauskone ja maa/muta-aineksen poiskuljetus) tilaa-

minen yhtä taloyhtiötä kohden tulee turhan arvokkaaksi. Yhdistämällä usean taloyhtiön resurssit, parhaimmillaan koko Vanhaväylän rannanpuoleisten
taloyhtiöiden, saisimme hyvän neuvotteluedun tulevalle
urakoitsijalle sekä kohtuullistettua kustannukset per
taloyhtiö. Toisaalta voisimme pyrkiä sopimaan yhteisen
urakoitsijan käytöstä kaupungin kanssa ja sitä kautta
kustannusten jyvittämisestä myös osaltaan kaupungille,
sillä kaupunki on viime kädessä vastuussa Porolahdesta
kokonaisuutena, sen rehevöitymisestä sekä sen veden
ja yleisten rantojen käyttökelpoisuudesta.

Siisti Stadi – myös Tammisalo

Stop Töhryille!

Siisti Stadi -projektin toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on luvattomien kaatopaikkojen ennaltaehkäisy
ja puhdistaminen. toiminnan periaatteena on muistuttaa kaupunkilaisia oma-aloitteisesti huolehtimaan,
ettei yleisille alueille keräänny asiatonta jätettä.
Tammisaloseura on projektissa mukana, hoitaen
osaltaan alueen siisteyttä. Toivomme kaikilta tammisalolaisilta aktiivisuutta, jos löydätte mielestänne
asiattomia jätepaikkoja, voitte ilmoittaa siitä suoraan
Helsingin kaupungin Siisti Stadi-projektin hoitajalle
puh. 09-1665632 tai Tammisaloseuran GSMnumeroon 050-3655 706 sekä Tammisaloseuran postilaatikkoon, joka sijaitsee kaupan eteistilassa. Välitämme tiedot eteenpäin.

Stop Töhryille -projekti on Helsingin kaupungin
projekti, jolla pyritään hoitamaan töhryt yleisiltä
paikoilta mahdollisimman nopeasti pois. Tammisalossa
töhryt-projektia on hoidettu ansiokkaasti ja niiden
ilmaantuminen on selkeästi vähentynyt.
Tammisaloseura on ottanut töhrytiedotuksen
hoitaakseen, mutta siihen tarvitaan asukkaiden
aktiivisuutta. Jokainen voi vaikuttaa omaan
asuinympäristöönsä ilmoittamalla näkemistään
töhryistä yleisillä paikoilla, mm. kaupungin
sähkökaapeissa, puistonpenkeissä, lyhtypylväissä,
bussipysäkeillä, lasten puistovälineissä yms. Yleisissä
paikoissa.
Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai nimellä
Tammisaloseuran GSM-numeroon 050-3655 706 tai
jättämällä viestin K-Tammikulman eteisessä olevaan
seuran postilaatikkoon. Tammisaloseura ilmoittaa
töhryistä eteenpäin.

ILMOITUSHINNAT:
• 1/8 sivu
42,• 1/2 sivu 168,-

• 1/4 sivu
• 1/1 sivu

84,252,-

Kiitos panoksestasi etukäteen!
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Tammisalo-palkinto
Anni Kärkkäiselle

Tammisalon
isännänviiri

Lions Club HelsinkiTammisalo luovutti
Elojuhlilla 14.8. kolmannen kerran Tammisalo-palkinnon alle
25- vuotiaalle tammisalolaiselle nuorelle.
Tänä vuonna palkinnon sai 13-vuotias Anni
Kärkkäinen, joka on
kolmannen polven
tammisalolainen. Hän
on omassa ikäluokassaan menestynyt erinomaisesti pianonsoitossa, ratsastuskentillä sekä koulunkäynnissä.
Annilla on oma konserttiohjelmisto ja hän on päässyt
osallistumaan musiikkiprofessori Liisa Pohjolan
mestarikurseille. Ratsastusharrastuksensa parissa hän
on sijoittunut useissa este-ja kouluratsastuskilpailuissa.
Toivotamme Annille onnea ja menestystä tulevaisuudessakin.

Oma isännänviirimme liehuu jo
monessa lipputangossa. Viirejä
on edelleen saatavissa kahden eri
mittaisena 4 m (8-10 m tankoon)
ja 3 m (6-8 m tankoon).
Viirin hinta 40 euroa.
Tilaus Tammisaloseuralta
p. 050-365 5706.

www.tammisaloseura.fi
Tammisaloseuran uudet Internet-sivut avautuvat
15.10. Sivuilta saat tietoa Tammisaloseuran
toiminnasta ja tapahtumista.

Tammisaloseura ry:n
hallitus 2003

Y-tontin vuokrausanomus
Tammisaloseura teki noin vuosi sitten kaupungille
aloitteen/anomuksen Rajaveräjäntien ja Rajaveräjänkujan välissä olevan Y-tontin vuokraamisesta liikuntatarkoitukseen.
Kaupunki hylkäsi anomuksen viime keväänä ja aikoo
kaavoittaa ja myydä tontin asuinrakennuskäyttöön.

Varsinaiset jäsenet:
Liesmaa, Inka, puheenjohtaja
Pellonperäntie 3, p. 7553 515, 050-5051463
inkaliesmaa@yahoo.com
Viljanen, Juha L., varapuheenjohtaja
Airotie 2 C, p. 787 292
Kollin, Tuula, sihteeri
Ruonasalmentie 6 A , p.789961, 050-3674819
Korhonen, Reijo
Kanavamäki 24 C, p.698 5294, 0400-400602
rei.kor@surfeu.fi
Lundmark, Pirjo
Airotie 10 E, p. 050-3046791
Tolonen, Soile
Vanhaväylä 17, p. 0500-444231
soile.tolonen@onnenkuvat.com
Varajäsenet:
Järvelä, Raimo
Jatasalmentie 12, p. 040-5000961
raimo.jarvela@corusgroup.com
Terämaa, Pauliina
Vanhaväylä 3 B, p. 041-5711994
Vyyryläinen, Jaana
Vanhaväylä 31 B 1, p.040-5509484
jaana.vyyrylainen@sunpoint.net

Juhlatammen istutus
Helsingin kaupunki lahjoitti Tammisaloseuralle 50vuotisjuhlassa Tammen. Puulle on etsitty sopivaa
istutuspaikkaa tähän asti. Nyt on löytynyt sopiva
paikka Mäntypaadentien ja Jatasalmentien risteyksestä.
Puu istutetaan torstaina 16.10.03 klo 13.
Tervetuloa mukaan seuraamaan tapahtumaa.
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Me välitämme!
HANNELE NURMIKARI

SEPPO VAHVELAINEN

laillistettu kiinteistövälittäjä

laillistettu kiinteistövälittäjä

GSM 050 515 1028

GSM 050 555 2028

Kiinteistötoimisto NURMIKARI-VAHVELAINEN OY [A] LKV
Puhelin/vaihde

2709 2580 • Untuvaisentie 13 G, 00820 Helsinki

VÄLITYS • VUOKRAUS • ARVIOINTI
Kiitämme Elojuhlien lahjoittajia:
ABC Invest Oy, A-lehdet, Akzo Nobel, Altay Oy, Bilia Oy, Danone Finland Oy, Elega keittiöt Oy, Foto Bögelund
Oy, Handelsbanken Itäkeskus, Helsingin Sokos, Herttoniemen Apteekki, Herttoniemen Optiikka Oy, IHALines Oy, Itäkeskuksen Apteekki, Itäkeskuksen Kulta, Kampaamo Salon Verde, K-Rauta, K-Supermarket Hertta,
K-Tammikulma, Laajasalon Apteekki, Marimekko oyj, Metropesu oy, Nuori Suomi, Onnenkuvat Elokuva Oy,
Optikko Arvola, P&O Nedlloyd, Paulig Oy, Planmeca, Roban Silmäasema, Royal Line Oy, RTV-Yhtymä Oy,
Sonera oyj, Starkki, Sun-Lines Oy, Suomen kotijäätelö Oy, Suomen Messut, Top-Sport, Uudenmaan Rakennetuki,
yksityshenkilöitä
Tällä jäsenmaksu-lomakkeella ehdit vielä maksaa tämän vuoden jäsenmaksun.

Jäsenmaksu v. 2003
EUR 7,-/ henkilöjäsen
EUR 50,-/ kannattava jäsen

