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KO KO U S K U T S U
Äänioikeus on vuoden 2005 jäsenmaksun maksaneilla.

Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen to 31.3.2005
klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1.

Klo 19.00 tilaisuus jatkuu liikenneteemalla
Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluvirasto
kertoo itäväylän liikenneparannuksista Herttoniemen liikenneympyrässä ja Viikintien liittymässä.

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)
Tammisaloseura 55 vuotta -juhlakahvit.

Tammisaloseura ry :n hallitus

Tällä jäsenmaksulomakkeella voit maksaa tämän vuoden jäsenmaksun.

Jäsenmaksu v. 2005
EUR 7,-/ henkilöjäsen
EUR 50,-/ kannattava jäsen
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Tammisaloseura ry/Tammelund sällskapet rf
toimintaa vuodelta 2004
Kulunut vuosi oli yhdistyksen
54. toimintavuosi, yhdistys
on perustettu vuonna 1950.
Jäsenet, hallitus 2004, hallitus 2005
Vuoden 2004 toiminnan alkaessa oli
jäsenmäärä 321 maksanutta henkilöjäsentä ja 5 kannattavaa jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 317 maksanutta henkilöjäsentä ja 7 kannattavaa jäsentä.
Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana: puheenjohtaja Inka Liesmaa,
vararapuheenjohtaja Juha L. Viljanen,
sihteeri Tuula Kollin, Reijo Korhonen,
Pirjo Lundmark, Jan Strang ja Soile
Tolonen.
Varajäseninä: Anitta Terämaa, Pauliina
Terämaa ja Jaana Vyyryläinen.
Seuran taloudenhoitajana toimi hallituksen ulkopuolinen seuran jäsen Tarja
Hämäläinen.
Tilintarkastajina toimivat Heikki Koskelainen ja Aimo Lampola.
Vuoden 2005 hallituksen varsinaiset
jäsenet:
Puheenjohtaja Inka Liesmaa, varapuheenjohtaja Juha L. Viljanen, sihteeri
Tuula Kollin, Reijo Korhonen, Pirjo
Lundmark, Jan Strang ja Soile Tolonen.
Vuoden 2005 hallituksen varajäsenet:
Helena Pasanen, Anitta Terämaa, Pauliina Terämaa ja Jaana Vyyryläinen.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 23.03.2004 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa. Syyskokous
02.11.2004. Tammisalon kirkon seurakuntasalissa. Tilaisuus jatkui veneilyja merihenkisenä. Paikalliset venekerhot esittäytyivät ja Jan Strang kertoi
lähisaarista.

Hallituksen kokouksia
Pidettiin vuoden aikana 12 kpl, lisäksi
hallituksen epävirallisia tapaamisia,
kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja
tarpeen mukaan.

Helsingin kaupunkiin pidettiin yhteyttä puhelinneuvotteluin ja maastokäynnein seuraavien osastojen kanssa: HKR
puisto-osasto, HKR katuosasto, KSV
liikennesuunnittelija ja KSV kaavoitus,
HKR luonnonhoitoyksikkö ja Helsingin Energia.

www-sivut ja hallituksen yhteinen
sähköpostiosoite
Tammisaloseura on kertomusvuoden
aikana ylläpitänyt Internet-sivuja osoitteessa www.tammisaloseura.fi ja sähköpostiosoitetta info@tammisaloseura.fi.
Sivuilla on tietoa Tammisaloseuran
toiminnasta ja linkkejä alueemme
muihin järjestöihin sekä palveluihin.
Sivujen päivitys ja kehitys on jatkuvaa.
Sivujen visuaalisen ilmeen on luonut
Emilia Tolonen ja teknisen toteutuksen
Jussi Suntio. Sisältötuotannosta vastaa
seuran hallitus.

Tammisalon Isännänviiri
Keväällä 2003 tuli myyntiin 100 kpl
Tammisalon Isännänviirejä. Myyntihinta 40 euroa kpl. Vuonna 2003 viirejä
myytiin 42 kpl ja kertomusvuonna
8 kpl.

Heijastin Tammisalon tunnuksella
Tiedotus
Seuran tiedotuslehteä Tammisalon
Sanomia julkaistiin kaksi numeroa.
Jakelun hoiti osin posti ja osin hallituksen sihteeri Tuula Kollin. Tammisalon Sanomat tallennettiin myös
seuran Internet-sivuille www.tammisaloseura.fi, josta ne on luettavissa
pdf-tiedostona. Lisäksi tiedottet keräysautoista keväällä ja syksyllä, Tammisalon liikennemuutostöistä ja Itsenäisyyspäivän vietosta.
Tiedotteet olivat nähtävillä seuran
ilmoitustaululla, pylväissä sekä osoitteessa www.tammisaloseura.fi.
Elojuhla-tiedote jaettiin talkoovoimin
seuran sihteerin Tuula Kollinin johdolla joka talouteen Tammisaloon sekä
osin Laajasalon ja Roihuvuoren alueelle.
K-Tammikulman eteisessä on myös
seuran postilaatikko aloitteita varten.
Seuralla on myös ollut käytössään oma
gsm-numero sekä sähköpostiosoite
info@tammisaloseura.fi, joihin on
otettu vastaan viestejä ja terveisiä.
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Tammisaloseura suunnitteli ja tilasi
Tammisalon tunnuksella 500 kpl heijastimia, joita jaettiin veloituksetta
Tammisalon päiväkotiin, koululuokille sekä Onnitalon asukkaille
yhteensä 280 kpl. Muille heijastimia on myyty 2,euron kappalehintaan
kertomusvuonna
91 kpl.

Tammisalo – Paratiisi
meren äärellä -kirja
Kirja on loppuunmyyty. Mahdollisesta
uudesta painoksesta ei ole tehty vielä
päätöstä.

Stipendit
Kevätkokouksen 23.03.2004 yhteydessä
Tammisaloseura jakoi stipendin partiolippukunta Tammityttöjen toiminnan tukemiseksi 500 euroa.
Syyskokouksen 02.11.2004 yhteydessä
jaettiin stipendeja nuorisotoiminnan
tukemiseksi ja kehittämiseksi seuraaville yhteisöille: Käsipalloseura Helsinki Giants 500 euroa, Helsingin

Jalkapalloklubi Herttoniemenranta
1995 Siniset 500 euroa, Tammisalon
Merivenekerho TMVK ry nuorisotoiminta 500 euroa.

Elojuhlat
Perinteiset Elojuhlat vietettiin 14.08.04
Vanhanväylän puistossa. Mukana olivat Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon VPK, Lions Club Helsinki-Tammisalo, Tammitytöt, Tammisalon Metsänkävijät, Tammisalon Partiotuki,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto paikallisosasto, Tammisalon päiväkodin
vanhempaintoimikunta ja Roihuvuoren seurakunta. Sää suosi jälleen ja
osallistujia oli arviolta 700.

Tiiliruukinpuisto siivotiin talkoilla
ympäristön asukkaiden toimesta.
Ruonasalmen puistoalueelle anottiin
ulkoilupolun talvikunnossapitoa Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnalta.
Kuivuneita puita on kaadettu kaikilta
alueilta, joitain mäntyjä jätetään kelottumaan.

Rannat
Ruovikoita on leikattu nyt kolme
kertaa, seuraava leikkaus tapahtuu
seitsemän vuoden kuluttua.
Helsingin pelastuslaitos sukelsi Tammisalon uimarannan pohjan keväällä
ennen uimakauden alkua.
Muuten uimaranta siivottiin ja kunnostettin talkoovoimin ja uimakoppi
maalattiin Tuula Kollinin toimesta.

Katualueet

Puistoalueet
Vanhanväylän puiston suunnittelutyö
on meneillään, sen on tarkoitus valmistua kevään 2005 aikana.
Pyörökivenpuistoa on kunnostettu
kaupungin toimesta, alueelle tulee keväällä 2005 uudet penkit.
Mäntypaadenpuisto siivottiin alkukesällä viereisen taloyhtiön asukkaiden
kanssa talkoilla, jonka jälkeen kaupunki kunnosti puistopolun ja asensi rantaan penkkejä.
Kaupungin Tammisalolaisille lahjoittama juhlatammi vaihdettiin uuteen
marraskuussa, samalla puun ympäristöön saatiin pyynnöstä kaupungilta
lisää multaa sekä kevätkukkasipuleita,
jotka istutettiin talkoovoimin.
Tammisalon puiston rinteen siivoukseen pyydettiin kaupungin Siisti Stadiprojektilta apua rannassa olleen runsaan jätemäärän takia. Kaupunki hoiti
siivouksen. Paasitieltä nousevien portaiden kaidetta on nostettu.

Uusia liikennejärjestelyjä tehty Tammisalontielle. Vanhaväylä sai kaksi
hidastetta.
Ruonasalmentien parillinen puoli sai
reunakivetyksen ja tietä kavannettiin
nro 4-6 kohdalla.
Paasirinteen jalkakäytävän kaiteen
paikkaa on korjattu jalkakäytävän
rakentamisen jälkeen toimivaksi.
Sivukaduille tuli voimaan uusi nopeusrajoitus 30 km/h, päätien nopeusrajoitus säilyi 40 km/h.
Runsaiden yhteydenottojen jälkeen
Helsingin Energia lisäsi Tammisalon
kanavan ylittävän sillan valaistusta.
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Itsenäisyyspäivä
Perinteinen lipunnostotilaisuus keräsi
jälleen runsaasti ihmisiä. Partiolaiset
huolehtivat lipunnostosta, juhlapuheen piti Lions Club HelsinkiTammisalon Presidentti Matti Pajula
ja musiikista huolehti Karelia Kvartetti.
Messussa saarnasi pastori Marko Mattila ja juhlakahvit tarjosi Tammisaloseura ry.

Talous
Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi toimintavuonna 317 henkilöjäsentä ja 7
kannattavaa jäsentä. Jäsenmäärän ollessa edellisen vuoden lopussa 321
henkilöjäsentä ja 5 kannattavaa jäsentä.
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 Tammisalon isännänviiriä
sekä Tammisalon omalla tunnuksella
teetettyjä heijastimia.
Stipendejä nuorisotoiminnan tukemiseksi jaettiin yhteensä 2000,- euroa.
Tuloslaskelma osoittaa alijäämää
475,21 euroa. Taseen loppusumma on
21.100,56 euroa.
Seura ei ole maksanut palkkoja eikä
palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaaehtoistyönä.
Erityisen kiitoksen ansaitsee Tuula
Kollin yhteydenpidosta Helsingin kaupunkiin puisto- ja ympäristöaisioiden
hoidossa.

IN MEMORIAM
Rauno Linkama
k. 28.01.2005
Päivätyönsä ohella diplomi-insinööri Rauno Linkama toimi ansiokkaasti 20 vuoden ajan Tammisaloseuran
hallituksen aktiivisena jäsenenä sihteerin, varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan tehtävissä.
Tammisaloseura kunnioittaa kiitollisena edesmenneen puheenjohtajansa muistoa.

Tammisaloseura ry:n
hallitus 2005
Varsinaiset jäsenet:

Joko lipputangossasi liehuu Tammisalon oma isäntäviiri?
Viirejä on myynnissä kahta kokoa, 4 metrinen ja 3 metrinen. Hinta 40 euroa.
Tilaa omasi: Tammisaloseura 050-365 5706 tai info@tammisaloseura.fi.

Vanhanväylän puiston
kunnostus viivästyy

STROYI LPLE
TÖ H R

Tammisaloon on jälleen ilmestynyt
töhryjä. Ilmoita havainnostasi
Tammisaloseuran GSM-numeroon
050-365 5706 tai sähköpostilla:
info@tammisaloseura.fi, niin
hoidamme puhdistuksen tilauksen.

Kaupungin puisto-osasto on ilmoittanut, että Vanhanväylän puiston
kunnostussuunnitelma viivästyy, sen
arvioidaan valmistuvan alkukesään
mennessä. Varsinaisen kunnostuksen
aikataulu selviää suunnitelman
valmistuttua. Puisto toimii päiväkodin ja koululaisten liikuntapaikkana.

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:
Pasanen, Helena
p. 050-545 9865

ILMOITUSHINNAT
1/8 sivu
1/2 sivu

42,168,-

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

Terämaa, Anitta
p. 050-307 8349
anitta.teramaa@kolumbus.fi
Terämaa, Pauliina
p. 041-571 1994
Vyyryläinen, Jaana
p.040-550 9484 jvyyrylainen@hotmail.com

TAMMISALOSEURAN GSM:

050-3655 706

Tammisaloseura GSM: 050-365 5706
info@tammisaloseura.fi
www.tammisaloseura.fi

Jätä viesti – kuuntelemme ne säännöllisesti.

Tarvitsetko apua kiinteistön Saanko auttaa teitä
asuntoasioissa?
huoltotöissä?
Toimipisteeni on Kulosaaressa, kotini kuitenkin täällä.
Tarjoan tammisalolaisille välityspalkkion -20%.

Kattojen pesut, maalaukset ja
korjaukset, erilaiset pihatyöt
ja aitaremontit edullisesti
takuutyönä.

Välityspalkkio (sis. alv 22%): huoneistot
4,88%, kiinteistöt 6,1%, minimi 2300€

Linda Atle, myyntineuvottelija
Suomen Huoneistoketju Oy LKV
Kulosaarentie 4-8, 00570 Helsinki
040-507 7894 / 09-6124 9670

Soita: 041-5788296
Raimo Valkama
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