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Kutsu kevätkokoukseen
Tervetuloa Tammisaloseura ry:n kevätkokoukseen
torstaina 31.3.2011 klo 18.30
Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ mukaiset asiat.
ESITYSLISTA

Varsinaisen kokouksen jälkeen

1. Kokouksen avaus

Tammisalon vesialueiden kunnostushankkeen esittely sekä keskustelua
jäsenten ehdotuksista ja aloitteista.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.

Kahvi- ja teetarjoilu.
Tervetuloa!
Tammisaloseura ry:n hallitus

3. Todetaan kokouksen osanottajat,
laillisuusja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään edellisen vuoden vuosi
kertomus, tilinpäätös ja tilintarkasta
jien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistami
sesta sekä vastuuvapauden myöntä
misestä hallitukselle ja muille vastuu
velvollisille.

Kokouksen yhteydessä
voit myös ostaa
Tammisalonisännän
viirin. Koot 3m ja 4m.
Hinta 50 €.

7. Kokouksen päättäminen
Äänioikeus on vuoden 2011 jäsen
maksun maksaneilla.

Tammisaloseura ry Tammisaloseuran GSM: 050-3655 706, info@tammisaloseura.fi, www.tammisaloseura.fi
Puheenjohtaja: Inka Liesmaa, puh. 050-505 1463, inka.liesmaa@kolumbus.fi
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TAMMISALOSEURA RY TAMMELUND SÄLLSKAPET RF
TOIMINTAA VUONNA 2010
Kulunut vuosi oli yhdistyksen
60. toimintavuosi, yhdistys
on perustettu vuonna 1950.
Jäsenet
Vuoden 2010 toiminnan alkaessa oli
jäsenmäärä 123 maksanutta henkilöjä
sentä ja 132 maksettua perhejäsenyyttä
sekä 4 kannattavaa jäsentä.
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 108
maksanutta henkilöjäsentä, 138 mak
settua perhejäsenyyttä ja
9 kannattavaa jäsentä.

Hallitus 2010
Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana varsinaiset jäsenet : puheenjoh
taja Inka Liesmaa, varapuheenjohtaja
Juha L. Viljanen, kokoussihteeri Soile
Tolonen, Soile Auvinen,
Reijo Korhonen, Kaija Orkomies ja
Jaana Vyyryläinen.
Varajäsenet: jäsensihteeri Tuula Kollin,
Tuija Kapuli ja Pauliina Terämaa.
Seuran taloudenhoitajana toimi halli
tuksen ulkopuolinen seuran jäsen Tarja
Hämäläinen.
Tilien ja toiminnan tarkastajina toimi
vat Anu Talman ja Annukka AarnioSyväoja.

Hallitus 2011
Varsinaiset jäsenet: puheenjohtaja Inka
Liesmaa, Juha L. Viljanen, Anna-Mari
Kaskinen, Reijo Korhonen, Kaija Orkomies, Soile Tolonen ja Jaana Vyyryläi
nen.
Varajäsenet: Tuija Kapuli, Tuula Kollin,
Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Karl-Johan
Lönnroth ja Taina Seesto.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 30.03.2010 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 21
jäsentä.
Syyskokous 10.11.2010 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 21
jäsentä.

Hallituksen kokouksia
Pidettiin vuoden aikana 8 kpl, lisäksi
hallituksen epävirallisia tapaamisia,
kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja
tarpeen mukaan.

Yhteydenpidot

Tammisalon Isännänviiri

Helsingin kaupungin rakennusviraston
katu- ja puisto-osastoon sekä Staran
ympäristönhoito-osastoon pidettiin
yhteyttä puhelinneuvotteluin ja maas
tokäynnein.
Lisäksi yhteydenpitoa seuraaviin: KSV
liikennesuunniteluosasto, Helsingin
kaupungin liikuntavirasto, Helsingin
Energia, Paperinkeräys Oy, JCDecaux
Oy, Helsingin seudun liikenne, HSY,
Telia Sonera ja paikallispoliisi.

Keväällä 2003 tuli myyntiin 100 kpl
Tammisalon isännänviirejä. Viirejä on
myyty ja lahjoitettu
96 kpl. Vuonna 2010 hankittiin uusia
viirejä 100 kpl, myyntihinta 50 euroa/
kpl.

Jäsenyydet
Seura oli jäsenenä seuraavissa yhtei
söissä: Helsingin kaupunginosayh
distykset ry HELKA ja Itä-Helsingin
kulttuuriviikot.

Tiedotus
Seuran tiedotuslehteä Tammisalon
Sanomia julkaistiin kaksi numeroa.
Lehden toimitusvastaavana toimi Soile
Tolonen ja taittajana Petteri Tolonen.
Painosmäärä oli 1000 kpl ja jakelu suo
ritettiin kaikkiin Tammisalon talouk
siin.Tammisalon Sanomat tallennettiin
myös seuran Internet-sivuille, josta ne
on luettavissa pdf-tiedostoina.
Lisäksi julkaistiin Elojuhla-tiedote, joka
jaettiin koko Tammisaloon sekä osaan
Roihuvuorta ja Laajasaloa, yhteensä
1500 kpl.Tiedote oli myös luettavissa
seuran internet-sivuilta.
Seuran ilmoitustaululla entisen K Extra
Tammikulman ulkoseinällä olivat tie
dotteet: kevätkokous, piirustuskilpailu
lapsille ja nuorille, Elojuhlat, 60v-juh
laristeily, syyskokous, Itsenäisyyspäivä,
ongelmajäteautot, siivoustalkoot, kesä
kukkien istutustalkoot, Jättipalsamin
hävitystalkoot ja asukastilaisuus aihee
na Tammisalon aluesuunnitelma.
Tammisaloseura on ylläpitänyt Inter
net-sivuja osoitteessa www.tammi
saloseura.fi ja sähköpostiosoitetta
info@tammisaloseura.fi. Sivuilla on
tietoa Tammisaloseuran toiminnasta
ja linkkejä alueemme muihin järjes
töihin sekä palveluihin. Seuralla on
ollut käytössään oma gsm-numero
050-3655706.

2

Stipendit/lahjoitukset
Seura jakoi stipendejä ja lahjoituksia
vuonna 2010 yhteensä 1842,55 euroa
Lisäksi Tammisalon piirustuskilpailun
palkintoja 150 euron arvosta.

Elojuhlat
Perinteiset
Elojuhlat
vietettiin
19.08.2010 Väylänrinteellä. Mukana
olivat
Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon
VPK, Tammitytöt, Tammisalon
Metsänkävijät, Tammisalon Partiotu
ki, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
paikallisosasto, Tammisalon päiväko
din vanhempaintoimikunta ja Roihu
vuoren seurakunta. Lisäksi Helsingin
kaupunginmuseon henkilöt, jotka
esiintyivät vanhoissa asuissa.

Kevätsiivoustalkoilla
kunnostettiin uimarantaa Ruonasal
menpuistossa.Talkoisiin osallistui pieni
joukko aktiivisia asukkaita.

Kesäkukkien istutustalkoot pidettiin
10.06.2010. Kaupunki lahjoitti kuu
dennen kerran 600 kesäkukkatainta
Tammisaloon.

60v juhlaristeily
Sunnuntaina 12.09.2010 järjestettiin
Tammisaloseuran 60. toimintavuoden
kunniaksi juhlaristeily lähisaaristoon.
Risteilyn selostajana ja oppaana toimi
tietokirjailija Jan Strang. Risteilyalus
oli M/S Victoria, SunLines Oy.

Asukastilaisuus Tammisalon katu- ja
viheralueista
järjestettiin yhteistyössä HKR:n kanssa
02.11.2010 Tammisalon kirkolla. Näh
tävänä ja kommentoitavana oli Tam
misalon aluesuunnitelman luonnos.
Luonnospohjana käytettiin asukasky
selyä, yleisiin alueisiin pureutuvaa peh
mo GIS-kyselyä, joka oli laadittu Aalto

yliopistossa osana Takes rahoittesta Uimapaikka
Elojuhlilla järjestettiin arpajaiset, joihin
”Urbaani onni” hanketta. Asukaskysely Uimapaikan edustalle asennettiin kaksi saatiin tavaralahjoituksia 37 eri yrityk
postitettiin kaikkiin tammisalolaisiin varoituspoijua veneilijöille.Uimapaikka seltä sekä yksityishenkilöiltä.
talouksiin. Vastausprosentti oli noin on Helsingin kaupungin liikuntaviras Varainhankintaa hoidettiin lisäksi myy
20%. Esittelijöinä tilaisuudessa olivat ton alaisuudessa. Siisteydestä vastaavat mällä Tammisalon Isännänviiriä.
60. toimintavuosi
HKR katu-ja puisto-osaston alue käyttäjät.
Tammisalo-paratiisi meren äärellä
-kirjan edellisten vuosien myynnistä
suunnittelija Birgitta Rossing ja Studio
saatuja tuloja 05.01.2010
on sijoitettu vuonna
Terra Oy:stä maisema-arkkitehti Meriinfo@tammisaloseura.fi
Kauppa Tammisalossa
Lasku
2002
osakkeisiin,
joita varten seuralla
Mannerla-Magnusson.
K Extra
Tammikulma
lopetti
toimin
050-3655706
Eräpäivä 05.03.2010
tansa 29.02.08. Mahdollisen kauppa on arvo-osuustili.
Viite:
12344
Itsenäisyyspäivän
toiminnan jatkosta ei ole vuonna 2010 Osinko- ja korkotuloja sekä luovu
Sampo
tusvoittoja800016-1452437
seura sai kertomusvuonna
perinteinen lipunnosto-tilaisuus keräsi saatu lisätietoa.
3113,97 euroa.
jälleen runsaasti osanottajia.
Partiolaiset huolehtivat lipunnostosta, Kaikki alueen kunnostus ja viihty- Lahjoituksia, avustuksia ja stipendejä
juhlapuheen piti palokunnan päällikkö vyyttä lisäävä työ on tehty Tammisa nuorisotoiminnan tukemiseksi annet
tiin yhteensä
Mikko Nurmi, Tammisalon VPK:sta. loseuran toimesta tai aloitteesta.
1842,55 euroa, lisäksi palkittiin lasten
Musiikista huolehti Karelia Kvartetti,
Tammisaloseura ry:n jäsenmaksut vuodelle 2010
ovat
piirustuskilpailun voittajat yhteensä
jonka Tammisaloseura kustansi.
Talous
Jumalanpalveluksessa saarnasi pastori Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi toi 150 euron lahjakorteilla.
8,00 €mintavuonna
/ henkilö108 henkilöjäsentä , 138 Seuran hallituksen tarkoitus on saada
Arja Vaulas ja juhlakahvit tarjosi Tam
12,00
€
/
perhe
misaloseura ry.
perhettä
ja 9 kannattavaa jäsentä. Näin sijoituksille tuottoa siten, että seural
50,00 €ollen
/ kannattava
jäsen
äänivaltaisia jäseniä
oli yhteensä la olisi mahdollisuus antaa vuosittain
lahjoituksia, avustuksia ja stipendejä
Lisäksi Kaartin Jääkärirykmentti San- 384 henkilöä.
tahaminassa järjesti kaksi tilaisuutta Jäsenmaksu oli 8 euroa/henkilöjäsen, hyväksi katsomiinsa kohteisiin.
lähiseutujen asukasyhdistyksille, aihee 12 euroa/perhe ja 50 euroa/kannattava Seura ei ole maksanut palkkoja eikä
Perhejäsenyys tarkoittaa samassa taloudessa asuvia henkilöitä,
na rs-aseammuntojen meluhaittojen jäsen. Jäsenmaksulomakkeet postitet palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaa
joista kahdella nimetyllä
yli 16-vuotiaalla on äänioikeus.
ehtoistyönä.
vähentäminen lähialueilla.
tiin jäsenistölle tammikuussa.

Kannattava jäsen voi olla yhteisö tai yksityinen henkilö,
joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kesäkukkien istutustalkoot

Kirjoita tilisiirron viestiosaan tai lähetä
yllä olevaan
sähköpostiosoitteeseen
Kaupunki
lahjoittaa jälleen
kesäkukkia Tammisaloon.
jäsenen / jäsenten nimi ja osoitetiedot
yhdistyksen
varten.
Yhteiset istutustalkootjäsenluetteloa
pidetään keskiviikkona
8.6. alkaen
Tiedot jäävät vain Tammisaloseuran
klokäyttöön.
17.00 liikenneympyrästä.
Tervetuloa mukaan!
Tällä jäsenmaksulomakkeella ehdit vielä maksaa tämän vuoden jäsenmaksun.

Tammisaloseura ry jäsenmaksu 2011
10 € / henkilö
15 € / perhe
50 € / kannattava jäsen
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Tammisalon kirkolla tapahtuu
Kevät 2011
Tiistaina 15.3. Valon ilta klo 18, mukana kappalainen Paula Pakarinen
Hiljaisella viikolla Pieni Pääsiäisvaellus, ohjaajana Aila Suomalainen
Tammisalosta. Hän kertoo nukkeja apuna käyttäen hiljaisen viikon ja
pääsiäisen keskeiset tapahtumat.
Vaellusajat:
maanantai 18.4. klo 10
tiistai 19.4. klo 10
keskiviikko 20.4. klo 10, 13.30 ja 18.00
Kaikenikäiset tervetulleita! Tiedustelut: Ailasuom@jippii.fi, ryhmille
toivotaan ennakkoilmoittautumista.
Torstaina 21.4. klo 19
kiirastorstai-illan ehtoolllisen vietto, pastori Hanna Vasiljev
Lauantaina 23.4. klo 22 Pääsiäisyön rukoushetki
sen jälkeen ristisaatto/vaellus Roihuvuoren kirkolle, jossa alkaa
Pääsiäisyön messu klo 23.
Messun jälkeen on pientä tarjoilua seurakuntasalissa.
Sunnuntaina 24.4. klo 15.00
Lastenkirkko Tammenterho, Pääsiäiskirkko, kirkkoherra Timo Pekka
Kaskinen, Lastenkirkko Tammenterhon väki, kaikenikäiset tervetulleita!
Sunnuntaina 15.5. klo 15.00
Lastenkirkko Tammenterho, kevätkirkko

Arvoisa Tammisalolainen,

Olen ammattitaitoinen ja itsekin
Tammisalossa asuva luotettava hieroja.

Tammisalon kirkko vietti 45 vuotis
juhlaa 13.2.2011

Jos kaipaat hyvää hierontaa,
tulen luoksenne sopimuksen mukaan.

Tammisaloseura lahjoitti kirkolle taulun vedostetuista Tam
misalon kirkonkellon reliefien kuvista, jotka kuvasi syksyllä
2010 Marko Anttila ja kuvakäsittelyn sekä vedostuksen teki
Asko Tolonen. Kellon reliefit on tehnyt Sigurd WettenhoviAspa (1870-1946) ja kuoleman hahmon kirjailija August
Strindberg. Kello on valettu Pariisissa vuonna 1894 ja ollut
Tammisalon kirkon kellotapulissa koko kirkon olemassa
olon ajan. Nyt ensimmäistä kertaa tammisalolaiset näkevät
millaisia kuvia tuossa elämän ja kuoleman kelloksi kutsu
tussa kirkonkellossa on.
Juhlassa nähtiin upea lastenteatteri Tammenterhon ensi
esitys ”Tammenterhon tarina”.

Keväisin terveisin,
Mikko Ekman
Puh. 040 512 5453
mikko.ekman@gmail.com
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