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Jäsenmaksu vuodelle 2008
EUR 8,-/ henkilöjäsen
EUR 12,-/ perhe
EUR 50,-/ kannattava jäsen

Perhejäsenyys tarkoittaa samassa taloudessa asuvia henkilöitä, 
joista kahdella nimetyllä yli 16 vuotiaalla jäsenellä on äänioikeus.

Tällä jäsenmaksulomakkeella ehdit vielä maksaa tämän vuoden jäsenmaksun.

Kutsu kevätkokoukseen ja asukastilaisuuteen
Tervetuloa Tammisaloseura ry:n kevätkokoukseen maanantaina 31.03.2008 klo 17.30  

Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1

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.

Äänioikeus on vuoden 2008 jäsenmaksun  
maksaneilla.

Klo 18.00 
HKR katu-ja puisto-osaston osastopäällikkö 
Raimo K. Saarinen kertoo uuden tulvanesto-
järjestelmän toiminnasta ja hoidosta.

Klo 18.30 
Aluejohtaja Eero Ahtela KESKOSTA kertoo pe-
rusteista, miksi Kesko päätyi lopettamaan elin-
tarvikekaupan Tammisalossa.

Voit lähettää kysymyksiä molemmista aiheista 
etukäteen: inka.liesmaa@kolumbus.fi

Tervetuloa vaikuttamaan asuinalueesi asioihin!

Tilaisuuksissa on kahvi-/teetarjoilu.

Tammisaloseura ry:n hallitus 
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Tammisaloseura ry, Tammelund Sällskapet rf  
TOIMINTAA VUONNA 2007

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 
57. toimintavuosi, yhdistys on 
perustettu vuonna 1950.

Jäsenet, hallitus 2007, hallitus 2008

Vuoden 2007 toiminnan alkaessa oli 
jäsenmäärä 307 maksanutta henkilöjä-
sentä ja 10 kannattavaa jäsentä. Vuoden 
lopussa jäsenmäärä oli 159 maksanutta 
henkilöjäsentä, 101 maksettua perhe-
jäsenyyttä ja 8 kannattavaa jäsentä.
Hallitukseen kuului toimintavuoden 
aikana: puheenjohtaja Inka Liesmaa, 
varapuheenjohtaja Juha L. Viljanen, 
kokoussihteeri Soile Tolonen, Salla Itä-
aho, Tuija Kapuli, Reijo Korhonen ja 
Jan Strang. Varajäseninä: jäsensihteeri 
Tuula Kollin, Helena Pasanen, Anitta 
Terämaa, Pauliina Terämaa ja Jaana 
Vyyryläinen.
Seuran taloudenhoitajana toimi halli-
tuksen ulkopuolinen seuran jäsen Tarja 
Hämäläinen. Tilintarkastajina toimivat 
Heikki Koskelainen ja Jaakko Luoma.

Vuoden 2008 hallituksen varsinaiset 
jäsenet:
Puheenjohtaja Inka Liesmaa, varapu-
heenjohtaja Juha L. Viljanen, kokous-
sihteeri Soile Tolonen, Salla Itäaho, Tuija 
Kapuli, Reijo Korhonen ja Jan Strang.

Vuoden 2008 hallituksen varajäsenet:
jäsensihteeri Tuula Kollin, Juhani Heinä-
nen, Helena Pasanen , Kaija Orkomies, 
Pauliina Terämaa ja Jaana Vyyryläinen.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset 
Kevätkokous 28.03.2007 Tammisalon 
kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 16 jä-
sentä. Syyskokous 28.11.2007. Tammi-
salon kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 
12 jäsentä.

Sääntömuutos
Kevätkokous hyväksyi sääntömuutok-
sen, jossa poistettiin §6:n kolmas kohta, 
joka kuului seuraavasti: ”Hallituksen 
puheenjohtaja ja jäsen voidaan valita 
samaan tehtävään enintään kuutena 
(6) peräkkäisenä vuonna.” 
Sääntömuutos on hyväksytty ja rekis- 
teröity Patentti- ja rekisterihallituk- 
sessa 15.11.2007.  

Hallituksen kokouksia
Pidettiin vuoden aikana 12 kpl, lisäk-
si hallituksen epävirallisia tapaamisia, 
kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja 
tarpeen mukaan.
Helsingin kaupunkiin pidettiin yh-
teyttä puhelinneuvotteluin ja maasto-
käynnein seuraavien osastojen kanssa: 
HKR katu-ja puisto-osasto, HKR käyt-
tö- ja valvontaosasto, HKR tekniikka: 
Stop töhryt ja Siisti stadi. Lisäksi KSV 
liikennesuunnitteluosasto, KSV ase-
makaavaosasto, Helsingin kaupungin 
liikuntavirasto, Helsingin Energia, Pa-
perinkeräys Oy, JCDecaux Oy ja YTV.

Tiedotus
Seuran tiedotuslehteä Tammisalon 
Sanomia julkaistiin kaksi numeroa. 
Lehden toimitusvastaavana toimi Soile 
Tolonen ja taittajana Petteri Tolonen. 
Jakelu hoidettiin hallituksen jäsenten 
toimesta talkootyönä. Tammisalon 
Sanomat tallennettiin myös seuran in-
ternet-sivuille www.tammisaloseura.fi, 
josta ne on luettavissa pdf-tiedostona.
Lisäksi julkaistiin Elojuhla-tiedote, 
joka jaettiin talkootyönä koko Tammi-
saloon sekä osaan Roihuvuorta ja Laaja-
saloa. Tiedote oli myös luettavissa seu-
ran internet-sivuilta.
Seuran ilmoitustaululla olivat tiedot-
teet: kevätkokous, syyskokous, Itse-
näisyyspäivä, ongelmajäteautot, kevät- 
siivoustalkoot, kesäkukkien istutus-
talkoot ja Vanhanväylän puiston kun-
nostussuunnitelma.
K-Tammikulman eteisessä oli myös 
seuran postilaatikko aloitteita varten.
Seuralla on käytössään oma gsm-nume-
ro sekä sähköpostiosoite info@tammi-
saloseura.fi, joihin on otettu vastaan 
viestejä ja terveisiä.

www-sivut ja hallituksen yhteinen 
sähköpostiosoite
Tammisaloseura on kertomusvuoden 
aikana ylläpitänyt internet-sivuja osoit-
teessa www.tammisaloseura.fi ja sähkö-
postiosoitetta info@tammisaloseura.fi. 
Sivuilla on tietoa Tammisaloseuran toi-
minnasta ja linkkejä alueemme muihin 
järjestöihin sekä palveluihin. 
Mainosbannereita ei ole myyty kerto-
musvuonna.

Sivujen päivitys ja kehitys on jatkuvaa.
Sivujen visuaalisen ilmeen on luonut 
Emilia Tolonen ja teknisen toteutuksen 
Jussi Suntio. Sisältötuotannosta vastaa 
seuran hallitus.

Tammisalon Tahti 
Tammisaloseura on hyväksynyt alaja-
oksekseen Tammisalon Tahti-nimisen 
ryhmittymän ja laatinut sille toiminta-
ohjeet Tammisaloseura ry:n osana.
Tahti toimii alueen nuorison ja lasten 
hyväksi järjestämällä heille urheilu- ja 
virkistystoimintaa.

Tammisalon Isännänviiri 
Keväällä 2003 tuli myyntiin 100 kpl 
Tammisalon Isännänviirejä 3 metrin 
ja 4 metrin mittaisina. Myyntihinta 
on 40 euroa kpl.
Vuosina 2003-2006 viirejä myytiin 67 
kpl ja kertomusvuonna 5 kpl, lisäksi 
lahjoitettiin 1 kpl Tammisalon kirkolle.
Viirejä jäljellä varastossa 27 kpl.

Heijastin Tammisalon tunnuksella 
Tammisaloseura suunnitteli ja tilasi 
vuonna 2004 Tammisalon tunnuksella  
500 kpl heijastimia, joita myytiin ja 
lahjoitettiin vuosina 2004-2006 yhteen-
sä 401 kpl. Kertomusvuonna myytiin 
12 kpl 2 euron kappalehintaan ja lah-
joitettiin koululle 50 kpl. Heijastimia 
jäljellä varastossa 37 kpl.

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

Stipendit/lahjoitukset 
Tammisaloseura on antanut lahjoituk-
sia ja stipendejä vuonna 2007 lapsi- ja 
nuorisotoimintaan 1000 euroa.

Elojuhlat 
Perinteiset Elojuhlat vietettiin 16.08. 
2007 Väylänrinteellä. Mukana olivat 
Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon 
VPK, Lions Club Helsinki-Tammisalo, 
Tammitytöt, Tammisalon Metsän-
kävijät, Tammisalon Partiotuki, Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto paikallis- 
osasto, Tammisalon päiväkodin van-
hempaintoimikunta ja Roihuvuoren 
seurakunta. Vaikka sadekuuro yllätti, 
osanotto oli runsasta.
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Muut tapahtumat 
Tammisalon siivoustalkoot pidettiin 
23.04. Kaupunki toimitti talkoisiin vä-
lineitä ja jätesäkkejä sekä keräsi täydet 
säkit seuraavana päivänä. Osallistujia 
oli 10 henkilöä.
Kesäkukkien istutustalkoot pidettiin 
13.06. Kaupunki lahjoitti kolmannen 
kerran kesäkukkia Tammisaloon.
Itsenäisyyspäivän perinteinen lipun-
nosto-tilaisuus keräsi jälleen runsaasti 
osanottajia. Partiolaiset huolehtivat 
lipunnostosta, juhlapuheen piti Juha 
Lehto ja musiikista huolehti Karelia 
Kvartetti, jonka Tammisaloseura kus-
tansi. Jumalanpalveluksessa saarnasi 
Arja Vaulas ja juhlakahvit tarjosi Tam-
misaloseura ry.

Puistoalueet
Vanhanväylän puistotyöt ja tulvavallien 
rakennustyöt valmistuivat marraskuussa.
Maisemoinnin suunnitteli Maisema 
arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, tul-
vasuunnittelusta vastasi Innogeo Oy. 
Rakennustöistä vastasi Helsingin kau-
pungin rakennusviraston katu-ja puis-
to-osasto.

Rannat/uimapaikka
Ruovikoita leikattiin puistotöiden yh-
teydessä.
Uimaranta siivottiin ja kunnostettin 
talkoovoimin. Kaatumassa ollut uima-
koppi nostettiin ja maalattiin talkoo-
voimin. Tammisaloseura kustansi uima-
kopin maalin.
Uimapaikka on siirtynyt Helsingin 
kaupungin liikuntaviraston hoitoon. 
Hiekkaa lisättiin ja rantaa laajennettiin. 
Puistoalueen kunnostuksesta vastasi 
HKR katu-ja puisto-osasto.
Uimapaikan siisteydestä vastaavat sen 
käyttäjät.
Kaikki alueen kunnostus ja viihty-
vyyttä lisäävä työ on tehty Tammisa-
loseuran toimesta tai aloitteesta.

Talous
Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi toi-
mintavuonna 159 henkilöjäsentä , 101 
perhettä ja 8 kannattavaa jäsentä.
Jäsenmäärän ollessa edellisen vuoden 
lopussa 361 jäsentä ja 8 kannattavaa 
jäsentä.
Jäsenmaksu oli 8 euroa/henkilöjäsen, 
12 euroa/perhe ja 50 euroa/kannattava 
jäsen. Jäsenmaksulomakkeet postitet-
tiin jäsenistölle.
Elojuhlilla järjestettiin arpajaiset, joihin 
saatiin tavaralahjoituksia 38 eri yrityk-
seltä sekä yksityishenkilöiltä.
Varainhankintaa hoidettiin lisäksi 
myymällä Tammisalon Isännänviiriä 
sekä Tammisalon omalla tunnuksella 
teetettyjä heijastimia.
Tammisalo-paratiisi meren äärellä -kir-
jan edellisten vuosien myynnistä saa-
tuja tuloja on sijoitettu vuonna 2002 
osakkeisiin, joita varten seuralla on 
arvo-osuustili.
Osinkotuloja sijoituksista seura sai 
kertomusvuonna 2337,70 euroa. Lah-
joituksia, avustuksia ja stipendejä nuo-
risotoiminnan tukemiseksi yhteensä 
1000 euroa.
Seuran hallituksen tarkoitus on saada 
sijoituksille tuottoa siten, että seural-
la olisi mahdollisuus antaa vuosittain 
lahjoituksia, avustuksia ja stipendejä 
hyväksi katsomiinsa kohteisiin.
Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 
6020,96 euroa. Taseen loppusumma 
on 30 276,57 euroa.
Seura ei ole maksanut palkkoja eikä 
palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaa-
ehtoistyönä.
Erityisen kiitoksen ansaitsee Tuula 
Kollin yhteydenpidosta Helsingin kau-
punkiin puisto- ja ympäristöaisioiden 
hoidossa.

KESÄKUKKIEN  
ISTUTUSTALKOOT
Kaupunki lahjoittaa jälleen kesäkuk-
kia Tammisaloon. Kukat istutetaan 
tammisalolaisin talkoovoimin keski-
viikkona 11.06.08 klo 17.00. Aloitus 
liikenneympyrästä.

Tervetuloa mukaan!

Tammisalon kirkolla tapahtuu
Kevät 2008

20.3. klo 19  Kiirastorstain ehtoolliskirkko
22.3. klo 22  Pääsiäislauantain laulu- ja  
  rukoushetki sekä kulkue  
  pääsiäisyön messuun Roihu- 
  vuoren kirkolle
15.4. klo 18  Valon ilta:Toivon lähteellä, ehtoollisenvietto
13.5. klo 18  Valon ilta: Kasvun ihme, ehtoollisenvietto

Elojuhlatunnelmaa

Itsenäisyyspäivän puhe, Juha Lehto 

Kukkatalkoot liikenneympyrässä
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Tammisaloseura ry:n hallitus 2008
VARSINAISET JÄSENET: 
Liesmaa, Inka , puheenjohtaja 
050-505 1463, inka.liesmaa@kolumbus.fi
Viljanen, Juha L., varapuheenjohtaja 
0400-311 789, juha.l.viljanen@gmail.com
Itäaho, Salla
050-427 9229, salla.itaaho@kolumbus.fi
Kapuli, Tuija  
040-581 5660, tuija.kapuli@edu.hel.fi
Korhonen, Reijo 
0400-400 602, reijokor@gmail.com
Strang, Jan  
050-558 857 
Tolonen, Soile, kokoussihteeri 
0500-444 231, soile.tolonen@onnenkuvat.com

VARAJÄSENET:
Heinänen,Juhani  
09-780 103, 0400-983 924
Kollin, Tuula, jäsensihteeri 
050-367 4819, tuula.kollin@hotmail.com
Orkomies, Kaija 
040-741 8441, kaija.orkomies@gmail.com
Pasanen, Helena 
050-545 9865, 0505459865@netti.fi
Terämaa, Pauliina 
0440-837 677, pau_ski@hotmail.com
Vyyryläinen, Jaana 
040-550 9484, jaana.vyyryläinen@pp.inet.fi

MUUT YHTEYSTIEDOT:  
Tammisaloseura ry., GSM: 050-3655 706 
info@tammisaloseura.fi, www.tammisaloseura.fi 

PARTURI-KAMPAAMO
STUDIO MAISA

AVATTU TAMMISALOON
Kaikki normaalit parturi-kampaamon palvelut, jotka toteutetaan laadukkailla Sim-sensitive tuotteilla.

Tuotteet soveltuvat myös hajusteherkille, allergisoituneille ja astmaatikoille.

TARJOUS
Leikkauksen yhteydessä ripsien ja kulmien värjäys, sekä muotoilu 1/2 hintaan.

Leikkauksen yhteydessä hiusrakennetta korjaava haudehoito.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN HYVÄN ILMAN KAMPAAMOON!

Parturi-Kampaamo
STUDIO-MAISA

Puh. 09 755 3645  Ruonasalmentie 17 E

Avoinna: arkisin 9-17
Lauantai ja ilta-ajat sopimuksen mukaan 

ONNITALO
Palvelutalomme Tammisalossa tarjoaa  

ikäihmisille monipuolisia ja laadukkaita  

palveluja sekä turvallista ja viihtyisää asumista.

Kysy ja tule tutustumaan!
Tiedustelut puh. (09) 787369

www.onnitalo.fi


