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Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat:
•	 puheenjohtajan	ja	hallituksen	jäsenten	vaalit		
	 erovuoroisten	tilalle
•	 jäsenmaksusta	päättäminen
•	 toimintasuunnitelmasta	päättäminen
•	 talousarviosta	päättäminen

Äänioikeus	on	vuoden	2012	jäsenmaksun		
maksaneilla

Klo 18.00 lähtien kirkon aulassa:
•	 Vuoden	2012	jäsenmaksuja	vastaanotetaan
•	 Tammisalon	Isännänviiriä	myydään,		
	 hinta	50	euroa

Varsinaisen kokouksen päätyttyä		
keskustelua	Tammisalon	liikennejärjestelyistä	ja	
liikenneturvallisuudesta.	Läsnä	Helsingin		
kaupungin	ja	poliisin	edustajat.

kahvi-/teetarjoilu	

Tammisaloseura ry:n hallitus

KoKousKutsu
Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen  

ke 21.11.2012 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin Väylänrinne 1.

tällä ehdit vielä maksaa tämän vuoden jäsenmaksun
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Vuoden	2012	kunnallisvaalit	ovat	ohi,	
ja	uusi	kaupunginvaltuusto	ryhtyy	nyt	
luotsaamaan	Helsinkiä	kohti	parempaa	
tulevaisuutta.	Ennen	vaaleja	ehdokkaat	
jalkautuivat	 eri	 puolille	 kaupunkia	 –	
myös	tänne	Tammisaloon.	Kuulimme	
monenlaista	 lupausta	 liikenneolojen	
kehittämisestä,	viheralueiden	kunnos-
tuksesta,	 kouluolojen	 sekä	 sosiaali-	 ja	
terveyspalvelujen	parantamisesta.	Mo-
nikohan	näistä	lupauksista	myös	toteu-
tuu?	Monikohan	kaupunginvaltuutettu	
jaksaa	 jalkautua	 Tammisaloon	 myös	
vaalikauden	aikana?	Oli	niin	tai	näin,	
Tammisaloseura	 toivoo	 voivansa	 toi-
mia	 tammisalolaisten	 etujen	 ajajana,	
edustaen	 lähidemokratiaa	 ja	muistut-
taen	uusia	päättäjiämme	siitä,	että	nyt	
se	työ	lupausten	toteuttamiseksi	vasta	
alkaa!	Mutta	Tammisaloseura	on	pal-
jon	muutakin	kuin	edunvalvoja	ja	ker-
ran	 vuodessa	 tapahtuvien	 Elojuhlien	
järjestäjä.	 Olemme	 kehittämässä	 toi-
mintaamme	verkostoitumalla	muihin	
“kylässämme”	 toimiviin	 yhteisöihin,	
kehittämällä	 uusia	 tapahtumia	 (mm.	
Tammisalon	 historiakävely,	 kirppik-
set,	 pihakilpailu),	 tukemalla	 nuorten	
harrastustoimintaa	 pienin	 stipen-
dein,	 kehittämällä	 Itä-Helsingin	mui-
den	 kaupunginosayhdistysten	 kanssa	

joukkovoimaa.	 Olemme	myös	 perin-
teisten	nettisivujemme	 lisäksi	 luoneet	
facebook-sivuston,	 jossa	 niin	 nuoret	
kuin	vanhatkin	tammisalolaiset	voivat	
keskustella	ja	vaihtaa	ideoita.	Tule	mu-
kaan	 vaikuttamaan	 kyläyhteisömme	
kehittämiseen!	Talkoohenkeä	tarvitaan.

Årets kommunalval har nu genomförts 
och det nya stadsfullmäktige inleder sitt 
arbete för att lotsa Helsingfors mot en 
bättre framtid. Under valkampanjen 
sällade sig kandidaterna till gräsröt-
terna – även till Tammelund, för att 
utfärda diverse vallöften om det ena 
och det andra: Vi lovades förbättringar 
i trafikförhållandena, iståndsättande av 
grönområden, en utveckling av skolser-
vicen samt social- och hälsovården. Vil-
ka av dessa löften infrias? Hur många 
fullmäktigeledamöter orkar besöka oss 
under valperioden? Hur som helst, Tam-
melund Sällskapet söker driva tamme-
lundbornas intressen. Vi representerar 
närdemokratins första nivå och kommer 
att påminna våra nya beslutsfattare om 
att det är nu arbetet med genomföran-
det av löftena inleds. Men Tammelund 
Sällskapet är mycket mer än en intres-
seorganisation som endast ordnar en 
“Skördefest” i augusti. Vi håller på att 

utveckla vår verksamhet genom att ska-
pa nätverk med övriga föreningar i vår 
by, genom att ordna nya evenemang 
(historievandring i Tammelund, loppis, 
gårdstävling, bl.a.), genom att stöda ung-
domens aktivitieter med små stipendier, 
genom att utvekla masskraft tillsam-
mans med övriga stadsdelsföreningar i 
östra Helsingfors. Vi har också skapat en 
facebook-sida (i tillägg till vår traditio-
nella webbsida), där unga och äldre kan 
diskutera och utbyta ideer. Kom med och 
påverka utvecklingen i vår by! Talkoanda 
efterlyses.

Puheenjohtajan palsta
ordförandens spalt

tammisaloseura löytyy facebookista 
https://facebook.com/Tammisaloseura 

Käy	lukemassa	tiedotuksia	ja	katselemassa	kuva-albumeja.

Muut yhteystiedot 
Tammisaloseura	ry.	 	 www.tammisaloseura.fi

info@tammisaloseura.fi	 	 tammisaloseura@gmail.com

GSM	050	3655706

Juhani Lönnroth
juhani.lonnroth@kolumbus.fi
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Itsenäisyyspäivä 
tammisalossa 
6.12.2012
Klo	9.30	lipunnosto
	
Klo	10.00	juhlamessu,	jonka	jälkeen	
Tammisaloseura	tarjoaa	juhlakahvit

Tervetuloa koko perhe!

Tammisaloseura ry
Tammisalon partiolippukunnat
Roihuvuoren seurakunta

Puheenjohtajan palsta
ordförandens spalt Atelier Coldner Schnitt Oy

Bake & Party Oy
Cafe & Konditoria Faster
Cafe & Kotileipomo Laine, Itäkeskus
Decofresh Oy A-Kaihdin
Eckerö Line Oy Ab
Fiskars Brands Finland Oy Ab
Herttoniemen Lukko Oy
Herttoniemen Optiikka Synsam
Herttoniemen Apteekki
Herttoniemen Hammaslääkärikeskus
Herttoniemen Kukka
Heureka Suomalainen Tiedekeskus
Hiusboxi Herttoniemi
IBM

Itäväylän Apteekki
Kari´s Bike Oy, Roihuvuori
Kiinteistömaailma Asuntoherttua Oy
Kipparlahden Apteekki
K-Supermarket Hertta
Laajasalon Apteekki
Lassila & Tikanoja
Marimekko Oy
Megahertsin Apteekki
Metropesu Oy
Muumimaailma Oy
Nordea Herttoniemi
Onnenkuvat Elokuva Oy
Oy M-Filter Ab
Oy Strömma Helsinki Ab

Parturi-Kampaamo Salon Verde
Planmeca Oy
Puustelli, Herttoniemi
Ravintola Wanha Mylly
Royal Line Oy
Salainen Agentti Oy
Sampo Pankki Oyj
Sanoma Magazines Finland Oy
S-Market Herttoniemi
Studio Anri
Tapiola Lähivakuutus
Treffipub
Verso Design
Viking Line Abp
Yksityishenkilöitä

Tammisalon	liikenneasiat	ovat	olleet	
paljon	esillä	tänä	syksynä.	Asuk-
kaat	ovat	olleet	minuun	yhteydessä	
aktiivisesti	ja	myös	kaupungin-
osayhdistyksestä	on	tullut	toiveita	
liikenneturvallisuuden	parantami-
seksi.	Alueen	väistämisvelvollisuudet	
muuttuivat	viime	kesänä	siten	että	
alueen	kokooja	kaduista	tuli	etuajo-
oikeutettuja	suhteessa	pienempiin	
tonttikatuihin.	Tämä	muutos	tuntuu	
nostaneen	paljon	kysymyksiä	ja	
toiveita	liittyen	liikennejärjestelyihin	
alueella.

Erityisesti	keskusteluissa	on	tullut	
toiveita	Tammisalontien	ja	Ruonasal-
mentien	liikenteen	rauhoittamisesta	
ja	siitä	miten	liikenteen	voisi	hoitaa	
Tammisalon	aukiolla.	Myös	muuta-
milta	pienemmiltä	tonttikaduilta	on	
saatu	palautetta.

Keväällä	2013	olen	aloittamassa	
Tammisalossa	alueellisen	liikenne-
turvallisuussuunnitelman	laatimisen.	
Vuoden	2013	alussa	järjestetään	
nettikysely,	jossa	kerätään	asukkai-
den	mielipiteitä	liikenteen	suhteen.	
Toivon	että	mahdollisimman	moni	
asukas	esittäisi	liikenteeseen	liittyvät	
mielipiteensä	tämän	kyselyn	kautta.	
Kyselyn	ajankohta	tarkentuu	myö-
hemmin.

Syksyllä	2013	esitellään	kyselyn	ja	
muiden	taustatietojen	perusteella	
laadittu	suunnitelmaluonnos,	josta	
toivon	tietysti	kommentteja	asuk-
kailta.

Maija Rekola
Liikenneinsinööri
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennesuunnitteluosasto

tammisaloseura kiittää Elojuhlan 2012 lahjoittajia

tammisalon liikenne turvalli
suudesta suunnitelma

tammisalon  
asukas tilasto 2012
Tammisalossa	asuu	tällä	hetkellä	2221	
henkilöä,	joista	0-6	vuotiaita	209,	7-15	
vuotiaita	247,	16-64	vuotiaita	1235	ja	
yli	65	vuotiaita	530.

AJA HILJAA! 
tammisalon alueella on 
paljon lapsia.
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tämä lehti löytyy PDFtiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi .

MITÄ VAIN TAHKOLTA
Valittavanasi yli 1000 majoitusvaihtoehtoa, rinneliput, hiihto-
koulu, välinevuokraus, moottorikelkat, mönkijät, kokoukset, 
hevossafarit, kanootit, yritystapahtumat, ohjelmat, catering, 
kuljetukset, greenfeet ym.

TAHKOcom Check-In muuttaa!
Joulukuussa 2012 muutamme Tahkon keskustaan rinteiden ja palvelui-
den äärelle. TAHKOcom Check-in sijaitsee Huoneistohotellissa josta 
löytyvät mm. avainpalvelupiste sekä Tahkon alueen matkailuinfo.

Keskusvaraamo TAHKOcom Oy
Tahkolahdentie 5A, 73310 Tahkovuori. Puhelin 017 481 400
keskusvaraamo@tahko.com | www.tahko.com

Tahkolle laskettelemaan? 
Hiihtäessäsi Tahkolla tue vapaaehtoista palokuntatyötä Tammisalossa ja yövy Tammisalon VPK:n  

mökissä. Hae tahko.com-sivulta mökin nimellä ja tutustu tarkemmin hyvin varusteltuihin mökkeihimme.

 Tammisalon Ski Tammisalon Golf Tammisalon Slalom

tammisalon kirkolla tapahtuu
03.11.	klo	15.00		 Perheiden	muisteluhetki

05.11.	klo	18.00		 Miestenpiiri

13.11.	klo	18.00		 Hiljaisuuden	kirkko

19.11.	klo	18.00		 Miestenpiiri

03.12.	klo	18.00		 Miestenpiiri

06.12.	klo	10.00		 Itsenäisyyspäivän	juhlamessu
	 	 pastori	Kati	Pitkänen,	
	 	 kanttori	Tomi	Kujansuu

12.12.	klo	18.30		 Kauneimmat	joululaulut

17.12.	klo	18.00		 Miestenpiiri

24.12.	klo	17.00		 Jouluaaton	hartaus
	 	 kirkkoherra	Timo	Pekka	Kaskinen,	
	 	 kanttori	Tomi	Kujansuu

25.12.	klo	10.00		 Jouluaamun	messu
	 	 kappalainen	Anja	Nurminen,	
	 	 kanttori	Hannele	Filppula

Tammisalon kirkon uusi suntio 
Jaana Kangas, p. 09 23405790, 
jaana.j.kangas@evl.fi 

www.helsinginseurakunnat.fi /roihuvuori

Seurakunta löytyy myös facebookista!

Villa Hanna
Kodinhoitoa Itä-Helsingin alueella.
Kodin-, vanhusten-, ja lastenhoito.

Palvelut ovat verovähennyskelpoisia.

Gsm: 0400-484 243 Hannele ´Hanna´ Qvintus
email: info@villahanna.fi 

www.villahanna.fi 


