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KO KO U S K U T S U
Äänioikeus on vuoden 2004 jäsenmaksun maksaneilla.

Tervetuloa Tammisaloseura ry:n kevätkokoukseen ti 23.3.2004 klo 18.30
Tammisalon kirkon seurakuntasaliin,
Väylänrinne 1.

Klo 19.00 tilaisuus jatkuu teemalla
Tammisalo kuvin ja sanoin – Tammisalon
historian kirjoittaja Jan Strang näyttää kuvia ja
karttoja vanhasta Tammisalosta.

Esityslista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus
ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
6. Jaetaan Tammisaloseuran kevätstipendi

Klo 18.00 lähtien
• vastaanotetaan jäsenmaksuja
• myydään Tammisalon isännänviiriä (40 euroa)
• myydään Tammisalo – paratiisi meren äärellä
kirjaa (37 euroa)
Tilaisuudessa on mahdollisuus nauttia
iltakahvi tai -tee.
Tammisaloseura ry :n hallitus

Ympäristön viihtyvyys on tärkeää tammisalolaisille
Tammisalossa on viime aikoina keskusteltu paljon rantojen hoitamisesta
ja aluetta on siivottu ja hoidettu myös
talkoovoimin. Kaupungin säästötoimien vuoksi viheralueiden hoidon
määrärahoja on supistettu ja tulevaisuudessa asukkaiden aktiivisuus tuleekin olemaan merkityksellistä kaupunginosien viheralueiden ylläpidon
järjestämisessä.
Paitsi yleiset viheralueet kuten puistikot ja virkistysalueet, ovat myös yksityiset pihat tärkeitä alueen yleisilmeen
kannalta. Yhdessä nämä luovat viheralueverkoston, joka antaa oman leimansa koko alueelle. Kauniit ja huolella suunnitellut pihat luovat alueelle

viihtyisyyttä sekä nostavat sen statusta.
Pihan hoitaminenkin on helppoa ja
hauskaa, kun sen jäsentely, istutukset
ja materiaalit on oikein valittu. Huoliteltu ja siisti yleisilme vähentää usein
myös ilkivaltaa.
Tammisalon merellinen ja luonnonläheinen sijainti asettavat pihalle
erikoisvaatimuksia. Suomalaiseen
makuun sopii hyvin luonnonläheiset
kasvit ja maastoa mukailevat rakenteet.
Liika veistoksellisuus ei aina välttämättä sovi merenrantaympäristöön.
Toisaalta mielikuvitustakin saa käyttää.
Kauniita yksityiskohtia tai katseenvangitsijoita ei pidä kaihtaa, silloin kun
talon arkkitehtuuri niitä pihalta vaatii.
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Täysin luonnontilaisen pihan toteuttaminen rakennetulla alueella on usein
hankalaa koska herkät luonnonkasvit
eivät kestä kulutusta. Luonnontilainen
muuttuukin kaupunkialueella harmittavan usein pelkästään hoitamattomaksi. Tämän vuoksi tietty rakentamisen aste pihalla on perusteltua
ja toivottavaakin. Pihaa voi kuitenkin
suunnitella ja rakentaa monella tavalla,
tärkeää on mukauttaa materiaalit ja
kasvivalinnat alueen luonteeseen. Kestävillä kotimaisilla kasveilla saadaan
luotua sopivassa mittasuhteessa sekä
näyttävyyttä että luonnonläheisyyttä.
Laura Gripenberg

Tammisaloseura ry:n toimintaa 2003
Jäsenet, hallitus 2003
Vuoden 2003 toiminnan alkaessa oli
jäsenmäärä 321 maksanutta henkilöjäsentä ja 1 kannattava jäsen. Vuoden
lopussa jäsenmäärä oli 321 maksanutta
henkilöjäsentä ja 5 kannattavaa jäsentä.
Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana: puheenjohtaja Inka Liesmaa,
vararapuheenjohtaja Juha L. Viljanen,
sihteeri Tuula Kollin , Reijo Korhonen,
Pirjo Lundmark, Soile Tolonen ja Riitta
Parikan (eroilmoitus 01/2003) tilalla
varajäsen Jaana Vyyryläinen.
Varajäseninä: Raimo Järvelä, Minna
Kohonen ja Pauliina Terämaa.
Seuran taloudenhoitajana toimi hallituksen ulkopuolinen seuran jäsen
Tarja Hämäläinen.
Tilintarkastajina toimivat Heikki Koskelainen ja Aimo Lampola.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 25.03.2003 Tammisalon
VPK:n talolla. Tilaisuus jatkui teemalla:
Väestönsuojelujärjestelyt Tammisalossa
ja kodin paloturvallisuus. Teemaosuuden järjestäjänä toimi Tammisalon
VPK.
Syyskokous 29.10.2003 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.

WWW-sivut ja hallituksen yhteinen
sähköpostiosoite
Tammisaloseura on kertomusvuoden
aikana avannut Internet-sivut osoitteessa www.tammisaloseura.fi.
Sivuilla on tietoa Tammisaloseuran
toiminnasta ja linkkejä alueemme muihin
järjestöihin sekä palveluihin. Samalla
avattiin hallituksen yhteinen sähköpostiosoite info@tammisaloseura.fi,
jonne voi jättää viestejä ja toivomuksia.
Sivuja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.

Lastensuojeluliitto ja Roihuvuoren
seurakunta. Sää oli kaunis ja osallistujia
n. 700.

Tammipuun istutus

Liikenneilta pidettiin 12.02.03 Tammisalon kirkon seurakuntasalissa. Aiheina olivat talviauraus ja hiekotus. Puhujana ja kysymyksiin vastaamassa oli
Helsingin kaupungin Rakennusviraston
kunnossapitoyksiköstä piiripäällikkö
Jorma Manner.
Tammisalon alueen liikennemuutoksista oli puolestaan puhumassa liikennesuunnittelija Eeva Sutela.

Tammisaloseura sai Helsingin kaupungilta 50-vuotislahjaksi tammipuun,
joka istutettiin juhlallisin menoin Mäntypaadentien kolmioon 16.10.03.

Tammisalon Isännänviiri

Puistoalueet

Syksyllä 2002 oli Tammisalon oman
isännänviirin suunnnittelukilpailu.
Tammisaloseura tilasi 100 kpl viirejä
Finn-Marin Oy:ltä, ne saatiin myyntiin
keväällä 2003. Myyntihinta on 40 euroa.
Viirejä on myyty jo 42 kpl.

HKR:n viherosasto siivosi puistoja ja
kulkureiteille saatiin roskakoreja ja
uusia penkkejä.

Hallituksen kokouksia
Pidettiin vuoden aikana 11 kpl, lisäksi
hallituksen epävirallisia tapaamisia,
kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja
tarpeen mukaan. Lisäksi puhelinneuvotteluja ja kaksi maastokäyntiä
HKR/v iherosaston kanssa sekä
puhelinneuvotteluja KSV/liikennesuunnittelijan kanssa.

Historiallinen kulttuurikävely
järjestettiin Jan Strangin vetämänä
kolmannen kerran 18.05.03. Mukana
oli n. 60 historiasta kiinnostunutta
tammisalolaista.
Kukkasipulien istutustalkoot pidettiin
kylmänä lokakuisena sunnuntaina
19.10.03. Yhteensä 2000 kukkasipulia
istutettiin liikenneympyrään, Mänt y paadentien kolmioon sekä
Pyörökivenpuistoon.

Tiedotus
Seuran tiedotuslehteä Tammisalon
Sanomia julkaistiin kaksi numeroa.
Lisäksi jaettiin tiedote Liikenneillasta,
historiallisesta kulttuurikävelystä sekä
Elojuhlista. Seuran ilmoitustauluilla
sekä pylväissä tiedotettiin ongelmajäteautojen käynnistä ja Itsenäisyyspäivän
juhlallisuuksista.
K-Tammikulman eteisessä on seuran
postilaatikko aloitteita varten. Seuralla
on myös ollut käytössään oma gsmnumero.

Itsenäisyyspäivän
Elojuhlat
Perinteiset Elojuhlat vietettiin 14.08.03
Vanhanväylän puistossa. Mukana olivat
Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon
VPK, Lions Club Tammisalo, Tammitytöt, Tammisalon Metsänkävijät, Tammisalon Partiotuki, Mannerheimin
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perinteinen lipunnosto-tilaisuus keräsi
jälleen runsaasti ihmisiä. Partiolaiset
huolehtivat lipunnostosta, juhlapuheen
piti Tammityttöjen lippukunnanjohtaja
Maiju Thessman ja musiikista huolehti
Karelia kvartetti.
Jumalanpalveluksessa saarnasi kirkkoherra Matti Malmivaara ja juhlakahvit
tarjosi Tammisaloseura.

Talous

Tammisaloseura ry:n
hallitus 2004

Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi
toimintavuonna 321 henkilöjäsentä ja
5 kannattavaa jäsentä. Jäsenmäärän ollessa edellisen vuoden lopussa 321 henkilöjäsentä ja yksi kannattava jäsen.
Jäsenmaksu oli 7 euroa/henkilöjäsen ja
50 euroa/kannattava jäsen. Jäsenmaksulomakkeet postitettiin jäsenistölle.
Elojuhlilla järjestettiin arpajaiset, joihin
saatiin tavaralahjoituksia 38 eri yritykseltä. Varainhankintaa hoidettiin lisäksi myymällä "Tammisalo - paratiisi meren äärellä" -kirjaa sekä Tammisalon
isännänviiriä.
Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 47,46
euroa. Taseen loppusumma on
20 065,85 euroa. Seura ei ole maksanut
palkkoja eikä palkkioita. Kaikki työ on
tehty vapaaehtoistyönä.

Stipendiehdokkaita?
Tammisaloseura ry:n hallitus vastaanottaa mielellään ehdotuksia ja esityksiä
vuosittaisten kannustusstipendien
saajiksi.

ILMOITUSHINNAT
1/8 sivu
1/2 sivu

42,168,-

1/4 sivu 84,1/1 sivu 252,-

Tammitytöt 35 vuotta
Partiolippukunta Tammitytöt vietti 35
vuotisjuhlaansa 11.12.2003 Tammisalon
VPK:n juhlasalissa. Paikalla oli runsaasti
nykyisiä ja entisiä Tammityttöjä kertomassa muistoja menneiltä ajoilta.

Varsinaiset jäsenet:
Liesmaa, Inka, puheenjohtaja
p. 050-5051463
inka.liesmaa@kolumbus.fi
Viljanen, Juha L.
varapuheenjohtaja
p. 787 292
Kollin, Tuula, sihteeri
p. 050-367 4819
Korhonen, Reijo
p. 0400-400 602
rei.kor@surfeu.fi
Lundmark, Pirjo
p. 050-304 6791
Strang, Jan
p. 050-558 8579
jan.strang@strang.fi
Tolonen, Soile
p. 0500-444 231
soile.tolonen@onnenkuvat.com
Varajäsenet:
Terämaa, Anitta
p. 050-307 8349
Terämaa, Pauliina
p. 041-571 1994
Vyyryläinen, Jaana
p.040-550 9484
jvyyrylainen@hotmail.com
Tammisaloseura GSM: 050-365 5706
info@tammisaloseura.fi
www.tammisaloseura.fi

IN MEMOR IAM
Kaksi Tammisalon veteraania päässyt lepoon
Jakob Lehto

Martti Puhakka

k. 26.10.2003

k. 03.02.2004

Diplomi-insinööri Jakob Lehto oli pitkän linjan yrittäjä
ja aktiivinen kunnallisvaikuttaja. Hän toimi kotiseutunsa
hyväksi Tammisalolaisten yhdistyksen hallituksessa
vuosina 1981-1993, joista puheenjohtajana 1983-1993.
Näinä vuosina saivat alkunsa Tammisalon kanavan
suunnittelu sekä Itsenäisyyspäivän vietto Tammisalon
kirkolla. Tammisalolaisten yhdistys kutsui hänet kunniapuheenjohtajaksi 6.12.1997.
Tunnustuksena kotiseudun hyväksi tehdystä työstä
Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA luovutti hänelle Pro Helsinki- mitalin 1994 ja ylipormestari
Kari Rahkamo kultaisen Helsinki-mitalin 1995.
Jakob Lehto oli perhekeskeinen 8 lapsen isä ja viihtyi
17 lastenlapsen seurassa.

Rikoskomisario Martti Puhakan erikoisalueena olivat
omaisuus- ja talousrikokset. Hän toimi kotiseutunsa
hyväksi Tammisalolaisten Yhdistyksen hallituksessa
vuosina 1979-1995, joista sihteerinä 1981-1994 sekä
varapuheenjohtajana 1994 -1995.
Tunnustuksena kotiseudun hyväksi tehdystä työstä
Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA luovutti hänelle Helsinki-ansiomerkin 1993.
Martti Puhakka seurasi kiinnostuneena maailman
tapahtumia ja nautti eläkepäiviensä aikana suuresti
Espanjan luonnosta.
Yhdessä Jakob Lehto ja Martti Puhakka vastaanottivat
1998 Lions Club Internationalin myöntämät korkeaarvoiset kunniamerkit ”The International Association
of Lions Clubs Medal of Merit” suorittamastaan
arvokkaasta työstä kotiseutumme hyväksi.
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Pihojen ja ulkotilojen
suunnittelua
www.pihasektori.fi | gsm: 050-545 6873

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
Ellet ole saanut jäsenmaksulomaketta postitse, voit käyttää tätä.

Jäsenmaksu v. 2004
EUR 7,-/ henkilöjäsen
EUR 50,-/ kannattava jäsen

