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KO KO U S K U T S U
Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
ke 28.11.2007 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1.
Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat:
• Puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen
jäsenten vaalit
• Jäsenmaksusta päättäminen
• Toimintasuunnitelmasta päättäminen
• Talousarviosta päättäminen

Klo 18.00 lähtien kirkon aulassa:
• vastaanotetaan vuoden 2007 jäsenmaksuja
• myydään Tammisalon isännänviiriä (40 euroa)
• myydään Tammisalon heijastinta (2 euroa)
Tammisaloseura tarjoaa iltakahvin tai -teen.

Äänioikeus on vuoden 2007 jäsenmaksun
maksaneilla.

Tammisaloseura ry :n hallitus

Varsinaisen kokouksen päätyttyä
keskustelua asukkaiden toivomusten,
aloitteiden sekä kehittämis- ja
talkookohteiden pohjalta.

Tule vaikuttamaan
asuinalueesi asioihin!
Tällä jäsenmaksulomakkeella ehdit vielä maksaa tämän vuoden jäsenmaksun.

Jäsenmaksu vuodelle 2007
EUR 8,-/ henkilöjäsen
EUR 12,-/ perhe
EUR 50,-/ kannattava jäsen
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Tammisalon Elojuhlat 2007
Tammisalon perinteisiä Elojuhlia vietettiin torstaina 16.8.07 Väylänrinteellä.
Juhlapaikka vaihtui viime tipassa, koska
Vanhanväylän puisto olikin vielä niin
kesken, ettei juhliminen siellä olisi ollut
mahdollista.
Rakennusvirasto myönsi pikaisesti Tammisaloseuralle poikkeuksellisen liikennejärjestelyluvan.
Katujuhlat eurooppalaiseen tyyliin tuntuivat viehättävän kaikkia ja ehkäpä
tämä uusi paikka on tulevaisuudessakin
Elojuhlien käytössä. Väkeä oli juhlilla
entiseen tapaan paljon, vaikka muutama
sadepisarakin saatiin.

TAMMISALOSEURA KIITTÄÄ ELOJUHLIEN LAHJOITTAJIA
Altay Oy, Cafe Faster, Danone Finland Oy Ltd, Foto Bögelund Oy, Eyen Herttoniemi,
Helsingin pyörähuolto, Helkama Forste Oy, Herttoniemen Apteekki, Herttoniemen Optiikka,
Hiusboxi Herttoniemi, Iha - Lines Oy, Itäkeskuksen Apteekki, Jutra Oy/Ovaali-keittiö,
Koti-Idea Lanterna, K-Supermarket Hertta, K-Extra Tammikulma, Kiinteistömaailma,
Asuntoherttua Oy Lkv, Marimekko Oyj, Megaeläin, Megahertsin Apteekki, Metropesu, M-Filter,
Nordea Herttoniemi, Onnenkuvat Elokuva Oy, OPKK OP Kiinteistökeskus, Opushammas,
Parturi- kampaamo Studio Shape, Parturi- kampaamo Salon Verde, Planmeca Oy, Royal Line Oy,
S-Market Hitsaajankatu, Sun Lines Oy, Sporttikuja, Tamarindo Korut, Tammisalon puistotäti,
Top-Sport Oy, Transmeri Oy Ab, Treffipub, Varustamo Oy J.L. Runeberg, Yksityishenkilöitä

Tammisalon kirkolla tapahtuu
Syksy 2007
13.11. klo 18.00 Valon ilta:Elävä raamattu,
ehtoollisenvietto
6.12. klo 9.30

Lipunnosto, klo 10.00 Suomi 90
Itsenäisyyspäivän juhlamessu

12.12. klo 18.30 Kauneimmat Joululaulut
24.12. klo 17.00 Jouluaaton hartaus
25.12. klo 10.00 Jouluaamun messu

Kevät 2008
15.1. klo 18.00

Valon ilta: Kantakaa heikkoja, ehtoollisenvietto

12.2. klo 18.00

Valon ilta:Koko perheen enkeli-ilta

20.3. klo 19.00

Kiirastorstain ehtoolliskirkko

22.3. klo 22.00

Pääsiäislauantain laulu-ja rukoushetki sekä kulkue pääsiäisyön
messuun Roihuvuoren kirkolle

15.4. klo 18.00

Valon ilta:Toivon lähteellä, ehtoollisenvietto

13.5. klo 18.00

Valon ilta: Kasvun ihme, ehtoollisenvietto

Suomi 90v Itsenäisyyspäivä
Tammisalossa 6.12.2007
• Lipunnosto klo 9.30
• Juhlamessu klo 10.00
• Juhlakahvit
Tervetuloa koko perhe!
Tammisaloseura ry
Tammisalon partiolippukunnat
Roihuvuoren seurakunta
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Vanhanväylänpuiston perusparannus valmistuu
Tammisalossa sijaitsevan Vanhanväylänpuiston perusparannus on
valmistumassa. Parannuksen lähtökohtina ovat olleet Tammisalon
kanavan varren kasvillisuus sekä
avoin leikki- ja pelialue. Lisäksi
haluttiin estää mahdolliset tulvat
puiston alueella, joten Vanhanväylänpuistoon on nyt valmistumassa Helsingin ensimmäinen
puistossa sijaitseva tulvapenger.
Työt puistossa alkoivat viime vuoden
puolella tulvapenkereen rakentamisella.
Vuoden 2005 alussa Tammisalon kanava tulvi niin voimakkaasti, että vesi
nousi muutamiin puiston reunalla oleviin rakennuksiin. Myös lähes koko

Ympäristön siisteys on
jokaisen tammisalolaisen asia
Tammisalo on pieni merenlahtien ympäröimä saari, jota on kutsuttu myös
paratiisiksi. On jokaisesta asukkaasta
kiinni pysyykö se myös sellaisena. Valitettavasti yhteisistä metsiköistämme
löytyy usein sinne kipattuja risuja ja
muuta siivousjätettä. Ne eivät kuulu
sinne ja näyttävät epäsiisteiltä niin
asukkaiden kuin vierailijoidenkin silmissä. Lisäksi puistometsiin leviää sinne kuulumattomia puutarhakasveja,
jotka valtaavat kasvutilaa alkuperäisiltä
luonnonkasveilta.
Tammisalossa on järjestetty keväisin
siivoustalkoot, joihin on osallistunut
kymmenkunta henkeä.
On aivan selvää etteivät he ehdi siivota
kaikkia alueita. Yksi vaihtoehto on tilata
kaupungilta siirtolava ja siivota oma
lähipuisto tai metsikkö omaan tahtiin.
Näin menettelivät Pyörökivenpuistikon
lähiasukkaat viime keväänä ja siivosivat
yhteisvoimin lähiympäristönsä. Kaupunki toimitti lavan ja roskapussit sekä
kuljetti ne pois. Saman idean voi toteuttaa ensi keväänä kuka tahansa lähiympäristöstä kiinnostunut.
Kaija Orkomies

puisto oli tuolloin veden peitossa.
Puistosuunnitelma oli tuolloin jo tekeillä, mutta tulvat vaativat suunnitelmien uutta tarkastelua. Vanhanväylänpuiston tulvapenger on pilottihanke
Helsingissä, jossa on projektipäällikkö
Raija Holopaisen mukaan onnistuttu
hyvin.
Kivituhkapintainen kevyeen liikenteen
väylä kulkee puiston läpi pohjoiseteläsuuntaisesti tulvapenkereen päällä
koko puiston alueella. Tulvapenkereen
päältä avautuu näkymiä kanavalle ja
puiston keskusalueelle.
Tulvapenkereen stabiliteetin varmistamiseksi sen pohjoispuolelle on tehty
matalampi vastapenger. Tulvapenkereen
harja on rakennettu tasoon +1,8.
Patopenkereen pengermateriaalina on
käytetty moreenia, jonka vedenjohta-

vuus on huono ja joka muodostaa siten
tiiviin ja mahdollisimman hyvin vettäpidättävän patorakenteen.
Puiston keskellä on pensailla rajattu
leikki-, oleskelu- ja pelialue, joka on
selkeän puistomainen. Muu osa puistosta on luonnonläheisempää.
Keskusalueen eteläosassa on oleskelunurmi, joka on erotettu leikkipaikasta
perenna- ja pensasistutuksin. Leikkipaikan ja nurmen reunoilla sijaitsee
penkkejä. Keskusalueen pohjoisosassa
on kivituhkapintainen pelikenttä, jossa
on kiinteät maalit.
Kanavan varteen on harvennettu yksittäispuita tai puuryhmiä kasvavia akseleita, joiden kautta pääkäytävältä avautuu näkymiä kanavalle. Myös pitkospuiden ympäristöä on harvennettu
avoimemmaksi.

Ruonasalmenpuiston uimapaikka

Muistathan
nopeusrajoitukset
Tammisalon
teillä!

siirtyi vuoden alussa Helsingin kaupungin liikuntaviraston hallintaan.
Uimapaikkaan tullaan tekemään
pientä kunnostustyötä, joka valmistuu ensi kesän uimakaudelle. Rannan
siivousvastuu on sen käyttäjillä.

Tammisaloseura ry:n hallitus 2007
Puheenjohtaja:
Liesmaa, Inka, p. 050-505 1463, inka.liesmaa@kolumbus.fi
Varsinaiset jäsenet:
Itäaho, Salla, p. 050-427 9229, salla.itaaho@kolumbus.fi
Kapuli, Tuija, p. 040-581 5660, tuija.kapuli@edu.hel.fi
Korhonen, Reijo, p. 0400-400 602, reijokor@gmail.com
Strang, Jan, p. 050-558 8579
Kokoussihteeri:
Tolonen, Soile, p. 0500-444 231, soile.tolonen@onnenkuvat.com
Varapuheenjohtaja:
Viljanen, Juha L., p. 0400-311 789, juha.l.viljanen@reppu.net
Varajäsenet:
Talous, jäsensihteeri:
Kollin, Tuula, p. 050-367 4819
Pasanen, Helena, p. 050-545 9865, 0505459865@netti.fi
Terämaa, Anitta, p. 050-307 8349, anitta.teramaa@kolumbus.fi
Terämaa, Pauliina, p. 0440-837 677, pau_ski@hotmail.com
Vyyryläinen, Jaana, p. 040-550 9484, jaana.vyyrylainen@pp.inet.fi
Muut yhteystiedot:
Tammisaloseura ry.
www.tammisaloseura.fi, p. 050-3655 706, info@tammisaloseura.fi
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