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KUTSU ASUKASTILAISUUTEEN

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Vanhanväylänpuiston tulvatarkastelua esitellään asukkaille
keskiviikkona 29.3.2006 klo 17.30-18.30
Tammisalon kirkon seurakuntasalissa.

Tervetuloa Tammisaloseura ry:n kevätkokoukseen keskiviikkona 29.3.2006 klo 18.45
Tammisalon kirkon seurakuntasaliin,
Väylänrinne 1

Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy on
laatinut rakennusviraston toimeksiannosta
kesän ja syksyn 2005 aikana Vanhanväylänpuiston kunnostuksen yleis- ja toteutussuunnitelmaluonnoksen. Tämä luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavana syksyllä 2005.
Puistosuunnittelun tueksi on laadittu lisäksi
erillisenä työnä Vanhanväylänpuiston alueelta
yleissuunnitelmatasoinen tulvatarkastelu, jossa
selvitetään miten puistossa pystyttäisiin estämään tulvavesien nouseminen puiston varrella
sijaitseville tonteille.

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.

Tervetuloa!

Äänioikeus on vuoden 2006 jäsenmaksun maksaneilla.
Tervetuloa!

HKR Katu- ja puisto-osasto

Tammisaloseura ry:n hallitus

ILTA LASTEN
VANHEMMILLE
Torstai 6.4. klo 18.00
Tammisalon korttelitalo, Paasitie 5
Aiheena lasten mediasuojelu: median mm. television
uutisten ym. ohjelmatarjonnan sekä elokuvien, netin
ja tietokonepelien haittavaikutuksista lapsiin.
Illan luennoitsija Riitta Martsola on lasten ja nuorten
mediasuojeluun perehtynyt psykologi ja psykoterapeutti.
Pääsymaksu 3,- sisältää kahvitarjoilun.
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Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä
Tammisaloseura ja Tammisalon
päiväkodin vanhempaintoimikunta

TAMMISALOSEURAN TOIMINTAA 2005
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 55. toimintavuosi, yhdistys on perustettu
vuonna 1950.

gin kaupungin liikennelaitos, Helsingin
Energia, Rakennusvalvontavirasto, Paperinkeräys Oy

Jäsenet ja hallitus 2005

Tiedotus

Vuoden 2005 toiminnan alkaessa oli
jäsenmäärä 317 maksanutta henkilöjäsentä ja 7 kannattavaa jäsentä. Vuoden
lopussa jäsenmäärä oli 319 maksanutta
henkilöjäsentä ja 3 kannattavaa jäsentä.
Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana: puheenjohtaja Inka Liesmaa,
varapuheenjohtaja Juha L. Viljanen,
sihteeri Tuula Kollin, Reijo Korhonen,
Pirjo Lundmark 1.4.05 asti, Jan Strang
ja Soile Tolonen.
Varajäseninä: Helena Pasanen, Anitta
Terämaa, Pauliina Terämaa ja Jaana
Vyyryläinen.
Seuran taloudenhoitajana toimi hallituksen ulkopuolinen seuran jäsen Tarja
Hämäläinen.
Tilintarkastajina toimivat Heikki Koskelainen ja Aimo Lampola.

Kevätkokous 31.3.05 Tammisalon kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 26 jäsentä.
Kokouksen päätteeksi esiteltiin liikenneasioita.
Syyskokous 2.11.05. Tammisalon kirkon
seurakuntasalissa. Läsnä 27 jäsentä.

Tammisalon Sanomia julkaistiin kaksi
numeroa. Lehden toimitusvastaavana
toimi Soile Tolonen ja taittajana Petteri
Tolonen. Lehdet on tallennettu myös
seuran kotisivuille www.tammisaloseura.fi, josta ne on luettavissa pdftiedostona.
Lisäksi julkaistiin jaettavat tiedotteet
Elojuhla, Kulttuurikävely Herttoniemen
kartanolla ja Teatteri-ilta Suomen Kansallisteatterissa. Tiedotteet olivat myös
luettavissa seuran Internet-sivuilta.
Seuran ilmoitustaululla olivat tiedotteet:
kevätkokous, syyskokous, Itsenäisyyspäivä, ongelmajäteautot, kevätsiivoustalkoot, kesäkukkien istutustalkoot ja
Vanhanväylän puiston kunnostussuunnitelma, joka myös jaettiin puiston
lähialueella asuville jäsenille.
K-Tammikulman eteisessä on seuran
postilaatikko aloitteita varten.
Seuralla on ollut oma gsm-numero
050-3655706 ja sähköpostiosoite
info@tammisaloseura.fi.
Tammisalon Isännänviiriä on myyty
hintaan 40 euroa ja Tammisalo-heijastimia hintaan 2 euroa.

Hallituksen kokouksia

Tunnustukset

Pidettiin vuoden aikana 10 kpl, lisäksi
hallituksen epävirallisia tapaamisia,
kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja
tarpeen mukaan.
Helsingin kaupunkiin pidettiin yhteyttä
puhelinneuvotteluin ja maastokäynnein
seuraavien osastojen kanssa: HKR katuja puisto-osasto, HKR luonnonhoitoyksikkö, HKR yleisten alueiden palvelu,
HKR tekniikka: Stop töhryt ja Siisti
stadi, HKR, KSV liikennesuunnitteluosasto, KSV asemakaavaosasto, Helsin-

Helsingin kaupunginosayhdistysten
liitto HELKA myönsi tunnustusmerkin
puheenjohtaja Inka Liesmaalle aktiivisesta työstä Tammisalon alueen hyväksi.
Merkki luovutettiin Elojuhlilla.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset

Stipendit
Kevätkokouksen 31.3.05 yhteydessä
Tammisaloseura jakoi stipendin Degerö
Lågstadieskolan 5 lk leirikouluun 200
euroa.

Tapahtumia
Perinteiset Elojuhlat vietettiin 14.8.05
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.
Tammisaloseura tarjosi osallistujille
kahvia, pullaa ja jäätelöä.
Tammisalon siivoustalkoot pidettiin
9.5.05 ja kesäkukkien istutustalkoot
15.6.05.
Kulttuurikävely Herttoniemen Kartanon alueelle pidettiin 18.9.05. Oppaina
toimivat Tammisalon historian kirjoittaja Jan Strang sekä kartanon museon
opas Niklas Kullberg.
Teatteri-iltaa Suomen Kansallisteatterissa vietettiin 27.10.05.
Itsenäisyyspäivän perinteinen lipunnostotilaisuus keräsi jälleen runsaasti
osanottajia.
Tammisaloseura osallistui aktiivisesti
tulva-asioiden hoitoon HKR:n kanssa.

Talous
Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi 319
henkilöjäsentä ja 3 kannattavaa jäsentä.
Jäsenmaksu oli 7 euroa/henkilöjäsen ja
50 euroa/kannattava jäsen.
Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 789,88
euroa. Taseen loppusumma on
21 890,44 euroa.
Seura ei ole maksanut palkkoja eikä
palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaaehtoistyönä.

TAMMISALOSEURAN GSM:

050-3655 706
Jätä viesti – kuuntelemme
ne säännöllisesti.

info@tammisaloseura.fi
www.tammisaloseura.fi

Vielä ehdit maksaa vuoden 2006 jäsenmaksun!

Osallistu kotiseututoimintaan

– liity Tammisaloseuran
jäseneksi
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Jäsenmaksu:
Tilinumero:

7 €/henkilöjäsen
50 €/kannattava jäsen
Sampo 800016-1452437
käytä viitenumeroa 12344

Oikea aika on juuri nyt.
Moni tuntuu ikuisesti odottavan sitä oikeaa hetkeä tehdä päätöksiä ja
ottaa isoja askeleita. Me Kiinteistömaailmassa väitämme, että juuri nyt on
hyvä aika lähteä liikkeelle asunnonmyynnin kanssa. Alkuvuodesta kauppa
käy ja kevään korvalla avataan taas tuhansia uusia kotiovia.
Pyydä meidät hinta-arviokäynnille jo tänään, ettei elämä mene ainaiseksi
huomisen odotteluksi. Nyt on hyvä aika myydä, laita meidät töihin!
Kiinteistömaailma I Asuntoherttua Oy LKV
Kauppakeskus Megahertsi, Insinöörinkatu 2
puh. 09 759 7470
herttoniemi@kiinteistomaailma.fi
Välityspalkkioesimerkki: 3,3 % + 975 € tai 4,88 % (sis. alv.)

TAMMISALON TAHTI on Tammisaloseuran jaos, joka järjestää
lapsille ja aikuisille tilaisuuksia urheilla ja harrastaa yhdessä.
Luistelua ja lätkää lapsille:
Uudessa Longinojan jäähallissa Malmilla maanantaisin
klo 19–20 hintaan 2 euroa/ kerta. Jollei sinulla tai
lapsellasi ole kyytiä, autoja on lähdössä Tammisalon
kirkolta klo 18. Hallissa on aikuisia vahtimassa menoa.
Tiedustelut Tuija Kapuli puh. 040-581 5660.

Jalkapalloa 7-9-vuotiaille:
kesäsunnuntaisin kirkon kentällä klo 18.
Tiedustelut Tuija Kapuli puh. 040-581 5660.
Suunnitelmia:
ilta, jonka aikana rakennamme linnunpönttöjä
Tammisalon pihoille, lautapeli-iltoja Onnitalossa,
lentopalloa, sählyä, tennistä, yöretki villiin luontoon,
onkikilpailut, ensiapukurssi...
Tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki
Tammisaloseuran jäsenet (jäsenmaksu 7 euroa).

Lätkää aikuisille:
TT/HC Huonot pelaa jääkiekkoa torstaisin klo 22-23
Longinojan jäähallilla hintaan 10 euroa/kerta.
Tiedustelut Teppo Kettula, 040-5663668

Tule mukaan! Toteuta ideasi kanssamme!
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TAMMISALOLAINEN YRITTÄJÄ
J. P. KUMPULAINEN

