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2019

Tammisaloseura ry:n sääntö määräiseen syyskokoukseen
Käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat. Esityslista:

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytä - 
 kirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3.  Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja  
 päätösvaltaisuus

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma

6.  Määrätään vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruudet  
 ja maksuaika

7.  Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien  
 palkkioista

8. Hyväksytään vuoden 2020 talousarvio

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

10. Valitaan seuralle puheenjohtaja vuodeksi 2020

11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten  
  tilalle

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille vara miehet  
  vuoden 2020 toimintaa tarkastamaan

13. Päätetään seuran koollekutsumistavasta

14. Kokouksen päättäminen

KoKousKuTsu AsuKAsILTA
Torstai 21.11.2019 klo 18.00 Tammisalon kirkon seurakuntasali, Väylänrinne 1

Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 asukasilta teemalla

Terveys- ja sosiaalipalvelut Kaakkois-Helsingin asukkaille
Aihetta alustavat 

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen 

Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja 
Maritta Haavisto

Kaakkoisen kotihoidon kotihoitopäällikkö Jaana Nummi-
joki

Idän palvelualueen johtaja Merja Etholén-Rönnberg

Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisaloseuran 
jäseneksi sekä ostaa 
- kirja ”Tammisalo – paratiisi meren äärellä” 30/25 €  
- Tammisalon kotikaupunkipolku vihko suomi/ruotsi 5 €  
- Tammisalon isännänviiri 50/45 €

Kahvi- ja teetarjoilu 

Tervetuloa!  
Tammisaloseura ry:n hallitus
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Yleisilmeellä on suuri 
vaikutus!
Monet tammisalolaiset huomasivat ke-
sän kynnyksellä ilmestyneen Helsingin 
Sanomien artikkelin, jonka mukaan 
Tammisalon asuntojen hintakehitys 
alittaa inflaation. Espoon vastaavista 
ranta-alueista, kuten esimerkiksi Hau-
kilahti tai Koukkuniemi, olisimme jää-
neet jälkeen jopa lähes 1000 euroa ne-
liöltä lähtötason vuonna 2008 ollessa 
lähes identtinen.
Tammisalolaisten keskuudessa asun-
tojen hintatrendit ovat herättäneet vil-
kasta keskustelua. Pelkästään vähäiset 
kauppojen määrät eivät tätä kehitystä 
selitä, vaan siihen on myös muita syi-
tä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota 
niihin seikkoihin, joihin me asukkaat 
voimme omalla toiminnallamme vai-
kuttaa. 
Tammisaloon on rakennettu vähän 
uutta rakennuskantaa verrattuna Jol-
lakseen, Marjaniemeen tai Haukilah-
teen, ja se on myös alueena pienempi. 
Tammisalon yleisilme on ehkä jäänyt 
menneille vuosikymmenille ja on osin 
jopa vanhanaikainen.
”Uusi sukupolvi” on ostanut asuntoja 
edulliseen - kuntoa vastaavaan - hin-
taan ja sen jälkeen päivittäneet huo-
neistojensa tekniikkaa ja julkisivuja 
parempaan kuntoon sekä suorittaneet 
isoja sisätilaremontteja. Uusien asuk-
kaiden on havaittu tehneen myös uu-
dentyyppisiä hankkeita kuten  maaläm-
pöremontteja, ja monet ovat saaneet 
myös taloyhtiönsä innostumaan muis-
ta kunnostuskohteista. 
Tammisalossa asunnot ovat isoja ja 
isoissa asunnoissa on luonnollisesti 
pieneltä näyttävä neliöhinta. Tammisa-
lossa on viime vuosina myyty runsaasti 
senioreiden asuntoja, joissa ei ole tehty 
remontteja vuosikymmeniin. Kun huo-
mioidaan välttämättömät remonttiku-
lut, niin ymmärtää miksi asunnoista ei 
ole maksettu enempää.
Monissa yhtiöissä on tulossa tai me-
neillään putki- ja linjasaneeraus veden, 
sähkön tai viemäreiden osalta. Isojen 
asuntojen myyntihinnoista muodos-
tuu realistisia kun kaikki remonttiku-
lut lasketaan mukaan.
Asiantuntijoiden mukaan rivitaloyh-
tiön yksittäisen huoneiston sisäisellä 
kunnolla ei ole juuri vaikutusta talo-
yhtiön muiden huoneistojen arvonke-

hitykseen, vaikka naapurit niin helposti 
uskovat. Sen sijaan ko. huoneiston pi-
halla, kuten myös koko taloyhtiön yh-
teisalueiden kunnolla ja yleisilmeellä, 
on suuri vaikutus koko rakennuksesta 
ja sen osasista syntyviin mielikuviin ja 
tätä kautta myös arvonmuodostukseen.
Monilla on muistikuva siitä, että omi-
nainen piirre Tammisalossa on ollut 
asuntojen hyvä kunto, jolloin neliö-
hinta on ollut myös parempi. Myytyjä 
asuntoja ei ole  päivitetty ja silti niistä 
pyydetään ”vanhasta muistista” korke-
aa hintaa. Tämä on pidentänyt myyn-
tiaikaa ja ylipitkät myyntiajat laskevat 
puolestaan lopullista kauppahintaa. 
Tammisalossa ei ole ollut myynnissä 
uutta rakennuskantaa pitkään aikaan, 
vaikka aivan viime aikoina uudisraken-
nuksia on alkanut nousta eri puolille 
saartamme ja useita uusia rakennus-
lupia on myönnetty, kuten ns. kaupan 
tontille, johon viimeinkin ollaan saa-
massa ryhtiä, kun ränsistynyt kauppa-
rakennus puretaan ensi vuonna ja ti-
lalle rakennetaan kuuden huoneiston 
nykyaikainen rivitalo.
Tilastotiedot viime aikoina myydyistä 
asunnoista kertovat seuraavaa: Tam-
misalossa keskimäärin 103 m2, raken-
nusvuosi 1973 ja neliöhinta 3906 eu-
roa; Marjaniemessä keskimäärin 131 
m2, rakennusvuosi 1987 ja neliöhinta 
3104 euroa; Haukilahdessa keskimää-
rin 90 m2, rakennusvuosi 1970 ja ne-
liöhinta 4092 euroa. Näiden tilastojen 
mukaan Tammisalon tilanne on lähte-
nyt nousuun selkeästi vuodesta 2016, ja 
remontoituja asuntoja on jopa lähtenyt 
uudelle kierrokselle. Sen sijaan Marja-
niemen hintakehitys on laskenut. 
Olemme hintatasossa edelleen Laajasa-
loa edellä, mutta vähän Jollaksen peräs-
sä. Tammisalon keskihinta ko. tilaston 
mukaan oli 3656 euroa neliöltä vuon-
na 2016. Haukilahti on pikkuriikkisen 
Tammisalon yläpuolella. Huomionar-
voista on kuitenkin se, että siellä asun-
toja on myyty kaksi kertaa enemmän 
kuin Tammisalossa ja myydyissä on 
useita pieniä kerrostaloasuntoja, jolloin 
neliöhinnan pitääkin olla keskimäärin 
korkeampi. Tilastot eivät siis ole koko 
totuus ja Helsingin Sanomien artikke-
lin aineisto on osittain vanhaa.
Eli Tammisalon tilanne ei ole niin kur-
ja, kuin HS antaa ymmärtää, mutta 
kohti parempaa on hyvä yhteisesti ta-
voitella. Olemme Tammisaloseurassa 
todenneet, että siisteydellä ja huolitel-

lulla ilmeellä on suuri vaikutus. Tam-
misalon arvo ja brändi kehittyvät sen 
mukaisesti. Tästä syystä olemme pyr-
kineet kaupungin kanssa keskustele-
maan yhteisten alueittemme kunnosta 
ja siisteydestä.
Olemme toivoneet Tammisalon puisto- 
ja viheralueiden kohentamista oikeiksi 
puistoiksi, unohtamatta niiden flora- ja 
faunakannan vaalimista. Samoin olem-
me toivoneet rannoilla olevien metsä-
puistojen peittämiä merinäköaloja 
avattaviksi Tammisalon aluesuunni-
telman 2012-2027 mukaisesti.
Vesialueittemme kunnostusta ja run-
saan ruovikon poistoa on myös pyy-
detty.
Tammisaloseura on viime elokuus-
sa luovuttanut tammisalolaisten alle-
kirjoittaman vetoomuksen Tiiliruu-
kinlahden kunnostamisesta Helsingin 
pormestari Jan Vapaavuorelle. Vesialu-
eet, Tiiliruukinlahti ja Porolahti, kier-
rettiin myös veneellä kaupungin virka-
miesten kanssa.
Syyskuussa kierrettiin rannoilla sijait-
sevat puistoalueet alueemme metsävas-
taavan ja luontomestarin kanssa.
Myös katualueiden siisteyteen olem-
me toivoneet kaupungilta kohennusta, 
mm. lisää roska-astioita sekä penkke-
jä, ja lisäksi liikennemerkeistä huoleh-
timista.
Mitä enemmän me tammisalolaiset 
näistä asioista, myös omilla pihoillam-
me, huolehdimme ja keskustelemme, 
ja mitä enemmän näistä asioista pu-
hutaan taloyhtiöissä, sitä parempi. Us-
koisinkin, että alueemme arvo ja ar-
vokkuus on jokaiselle tammisalolaiselle 
yhteinen ja tärkeä asia.
Uskon myös, että asuntojen arvonkehi-
tys on jokaiselle Tammisalon kiinteis-
tönomistajalle tai taloyhtiön osakkaalle 
niin tärkeä asia, että siihen kannattaa 
investoida. 
Toivotan kaikille tammisalolaisille hy-
vää syyskautta. Ensi vuonna juhlistam-
me 70 vuotta täyttävää Tammisaloseu-
raa.

Juha Parikka 
Puheenjohtaja
Tammisalo
seura ry

Puheenjohtajan palsta



3

Tammisalon Metsänkävijöiden joulunaika
Joulua edeltävä aika on partiolaisille 
kiireistä. Monet varainhankintamuo-
tomme ilahduttavat myös alueen asuk-
kaita.
Pieniä partiolaisia kiertää alueen asuk-
kaiden ovilla myymässä perinteistä 
adventtikalenteria, minkä lisäksi ka-
lenteria myydään Tammisalon kirkon 
alakerrassa (käynti takapihalta) tiistai-
na 12.11. sekä keskiviikkona 20.11. klo 
18.00.-19.30. Adventtikalenterin voi 
tilata myös verkkokaupasta https://
www.adventtikalenteri.fi/osta/
Kotimaisten viljeltyjen joulukuusien 
myyntimme alkaa 14.12. Tammisalon 

liikenneympyrässä. Kuusia myydään 
arki-iltaisin sekä viikonloppuisin 
päivä aikaan.
Jouluaattona suositut partiojoulupukit 
riemastuttavat taas perheen pienimpiä. 
Tiedustelut joulupukki@tame.fi
Virittäydy joulutunnelmaan ja tue sa-
malla paikallista nuorisotoimintaa.
Lisätietoja tapahtumistamme ja pal-
veluistamme löytyy kotisivuiltamme 
www.tame.fi/joulu

ONNEA 50vuotias 
Tammisalon Metsänkävijät!

Tammisaloseura  
kiittää Elojuhlan 2019 

lahjoittajia 
Eckerö Line Oy Ab  

HOK Elanto
Kanelimamma

KSupermarket Hertta
Puutarhanikkarit 

Strömma Finland Oy Ab 
Verso Design Oy
Viking Line Abp

Yksityishenkilöitä

Elokuussa 2019 Tammisaloseuran pu-
heenjohtaja Juha Parikka ja emeritus 
puheenjohtaja Juhani Lönnroth luo-
vuttivat pormestari Jan Vapaavuorelle 
Tiiliruukinlahden kunnostusta koske-
van vetoomuksen, jonka oli allekirjoit-
tanut 206 alueen asukasta.

Syyskuussa 2019 tarkistettiin kaupun-
kiympäristön metsävastaavan Vesa 
Koskikallion sekä luontomestari Kari 
Vuosalmen kanssa rannoilla sijaitsevi-
en puistoalueiden puustoa ja huolto-
tarpeita.

Syyskuussa 2019 Tammisaloseuran 
puheenjohtaja Juha Parikka sekä Hel-
singin ympäristöjohtaja Esa Nikunen 
tarkastavat vesitse Tiiliruukinlahden ja 
Porolahden kuntoa.

Tammisalon Metsänkävijöiden ja Tammityttöjen lippukunnanjohtajia 50 vuoden 
ajalta.  (kuva: Jyri Suorsa)

Turvallista liikkumista  
Tammisalossa
Pieni saaremme muodostaa yhteisön, 
jossa vallitsee rauhallinen ja levollinen 
ilmapiiri ja moni asia näyttääkin pa-
remmalta, kuin muissa kaupunginosis-
sa. Emme kuitenkaan voi tuudittautua 
siihen, että onnelamme on immuuni 
kaikille vaaroille, aina on kehittämi-
sen varaa. Yksi aihe Tammisalossa on 
liikkumisen turvallisuus. Tammisalon 
läpi kulkee pääväylä, jossa nopeusra-
joitus on 40 km/h, ja muilla alueilla 
nopeusrajoitus on 30 km/h. Lisäksi 
Tammisaloa käytetään kevyen liiken-
teen läpikulkuväylänä Herttoniemen, 
Roihuvuoren ja Yliskylän suuntaan sil-
tojen ja kanavien kautta.
Tammisalon liikenneturvallisuus on 
kokonaisuutena katsottuna hyvällä ta-
solla. Poliisi kohdentaa liikenteenval-
vontaa erityisesti sinne, jossa tapahtuu 
paljon onnettomuuksia ja jossa valvon-
nalle on suurin tarve. Kyse on puhtaasti 
priorisoinnista eli resurssien kohdenta-
misesta, mutta tästä huolimatta poliisi 
suorittaa liikenteenvalvontaa ja parti-
ointia myös päivittäin Tammi salossa. 
Palautteen mukaan myös Tammisalos-
sa rikotaan liikennesääntöjä, yleisim-
min ajetaan ylinopeutta ja toisinaan on 
tapahtunut räikeitäkin ylilyöntejä. Vii-
meisin mitattu nopeus oli yli 100 km/h. 
Myös saaren läpiajoliikenne kevyenlii-
kenteen väyliä pitkin mopoilla ja moot-
toripyörillä on ajoittain ongelmallista.
Muutama esimerkki ajonopeuden vai-
kutuksesta törmäämisnopeuteen:
Kun ajamme Tammisalon sisäosan ka-

duilla sallitulla 30 km/h nopeudella, ja 
jos sillä nopeudella ehtisimme juuri ja 
juuri pysähtyä ennen ajoradalle tullutta 
yllättävää estettä, niin 40 km/h nope-
udella törmäämisnopeus on samassa 
kohdassa 35 km/h. Jos ajonopeus on 
50 km/h, niin törmäämisnopeus on 
sama 50km/h, tällöin reaktioaika vie 
jarrutusajan kokonaan. 
Helposti ajattelemme, että rikkomuk-
sen tehnyt ei ollut oma saarelaisemme, 
sen täytyy olla kyllä joku muualta tul-
lut, mutta myös meillä saarelaisilla on 
aihetta katsoa peiliin ja varaa parantaa 
omia asenteitamme. 
Liikennesääntöjä noudattamalla mi-
nimoimme vaaran syntymisen, ja 
nopeusrajoituksia noudattamalla 
annamme itsellemme aikaa reagoi-
da ja muille mahdollisuuden selvitä 
vaaratilanteesta. 
Tammisaloseuran nimeämä liiken-
netyöryhmä on tehnyt hyvää työtä 
alueellisten ja rakenteellisten liikenne-
turvallisuutta parantavien ratkaisueh-
dotusten ja tulevien toteutusten myötä. 
Se työ jatkuu. Kaikkein paras ja tärkein 
liikenneturvallisuustyökalu on kuiten-
kin oma myönteinen asenne liikenne-
sääntöjä, -turvallisuutta ja muita tiellä 
liikkujia kohtaan. Turvallista matkaa!

Jari Friman
Tammisalolainen komisario, joka 
 vastaa poliisin operatiivisesta kenttä-  
ja hälytys toiminnasta itäisellä kenttä-
johtoalueella.

Uudenvuoden yhteinen 
ilotulitus lapsiperheille
Tammisalon ja Roihuvuoren välissä 
olevalla Porosaarella uudenvuoden 
aattona klo 18.00 alkaen. Omat ilotu-
litteet ja turvavarusteet mukaan.

Tammisaloseura ry 
Tammisaloseura ry   www.tammisaloseura.fi        www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com   GSM 050 3655706

Tammisaloseura  
kiittää Elojuhlan 2018 

lahjoittajia
Arena Center Oy

Artic Store oy
Cafe & Konditoria Faster / It is

Eckerö Line Oy Ab 
Herttoniemen apteekki

Herttoniemen kukka
Herttoniemen silmälasi oy

Hiusboxi, Herttoniemi
HOK- Elanto 

Jätskiauto, Etelä-Suomen jäätelö
Kanelimamma, Tammisalo 

Kiinteistömaailma, Herttoniemi
Kipparlahden apteekki 
K-Supermarket Hertta 

Landmann 
Megahertsin apteekki

Metropesu Oy
Planmeca Oy

Prink, Itis
Puustelli, Herttoniemi

Puutarhanikkarit
Ravintola Wanha Mylly

Royal Line Oy
Ruut Martenson, hieroja, Tammisalo

Strömma Finland Oy 
Studio Anri, Itis

Suomalainen kirjakauppa, Itis
Tammisalon kampaamo, Tammisalo

Treffipub
Verso Design Oy
Viking Line Abp
Village Home Oy 

Yksityishenkilöitä

Joulua edeltävä aika on partiolaisille  
kiireistä. Monet varainhankintamuo-
tomme ilahduttavat myös alueen 
asukkaita.
Pieniä partiolaisia kiertää alueen 
asukkaiden ovilla myymässä perin-
teistä adventti kalenteria, minkä li-
säksi kalen teria myydään Tammisalon 
kirkon alakerrassa (käynti takapihal-
ta) tiistaina 13.11. sekä maanantaina 
19.11. klo 18.00.-20.00.
Kotimaisten viljeltyjen joulukuusien 

myyntimme alkaa 17.12. Tammisalon 
liikenneympyrässä. Kuusia myydään 
iltaisin sekä viikonloppuisin päivä-
aikaan.
Jouluaattona suositut partiojoulu-
pukit riemastuttavat taas perheen 
pienimpiä. 
Virittäydy joulutunnelmaan ja tue sa-
malla paikallista nuorisotoimintaa.
Lisätietoja tapahtumistamme ja pal-
veluistamme löytyy kotisivuiltamme 
www.tame.fi/joulu

Tammisalon Metsän kävijöiden joulunaika
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Tämä lehti löytyy PDF-tiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi

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

Keskusvaraamo TAHKOcom Oy
Tahkolaaksontie 4a, 73310 Tahkovuori. Puhelin 017 481 400
booking@tahko.com | www.tahko.com

Tahkolle laskettelemaan? 
Tammisalon VPK tekee merkittävää paikallista nuorisotyötä ja tarjoaa maksuttoman harrastusmahdollisuuden 
Tammisalon ja lähialueiden lapsille ja nuorille. Järjestämme myös taloyhtiöille ja yhdistyksille maksutonta palo-
turvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta. Olemme lisäksi kaikkina vuorokauden aikoina valmiina lähtemään kol-

Tammisalon Ski ja Tammisalon Golf Tammisalon Slalom

Golf-m
ökki

Golf-m
ökki

mella ajoneuvolla palo- ja pelas-
tustehtäviin. Yhteiskunnan tuki ei 
kuitenkaan kata toiminnastamme 
aiheutuvia kustannuksia. Yöpyes-
säsi Tahkolla Tammisalon VPK:n 
mökeissä tuet vapaaehtoista pa-
lokuntatyötä Tammisalossa. Goo-
gleta mökin nimellä ja tutustu 
tarkemmin hyvin varusteltuihin 
mökkeihimme.

Kauneimmat joululaulut 
ti 11.12. klo 18.30

Aattohartaus 
ma 24.12. klo 17

Essi Lyytinen, Hannele Filppula

Tammenterhokirkko 
adventtisunnuntaina  

2.12. klo 15 
Riemukas kirkkohetki  

kaikenikäisille! 
Kahvi- ja mehutarjoilu

Joulun aika 
Tammisalon kirkossa

*****

*****

*****

Ohjelma:

klo 9.30
Lipunnosto, Tammisalon partiolaiset
Puhe, Juhani Lönnroth, Tammisaloseura
Orkesterina puhallinorkesteri Karelia kvartetti
 
klo 10.00
Jumalanpalvelus
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen
Kanttori Petri Tiainen

Kirkkokahvit

TERVETULOA!

Tammisaloseura ry, Tammisalon Metsänkävijät,  
Tammisalon Partiotuki, Roihuvuoren seurakunta

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
TAMMISALOSSA
Kutsumme Tammisalon asukkaat 
viettämään Suomen itsenäisyys-
päivää 6.pnä joulukuuta 2018 
Tammisalon kirkolle

Su 1.12. klo 15.00 
Koko perheen adventtikirkko

Timo Pekka Kaskinen, Tuula Stöckell

Ti 10.12. klo 18.00 
Kauneimmat joululaulut

Elina Vaittinen, Hannele Filppula
vapaa pääsy, kolehti Suomen Lähetysseuran joulukeräykselle

Pe 13.12. klo 18.30 Joulu saapuu laulaen
Tarja Karkulehdon yksinlauluoppilaat esiintyvät

vapaa pääsy ja ohjelma, kolehti seurakunnan lähetystyölle

Ti 24.12. klo 17.00 Jouluaaton hartaus
Arja Vaulas, Hannele Filppula

Kutsumme Tammisalon asukkaat 
viettämään Suomen itsenäisyys- 
päivää 6.pnä joulukuuta 2019  
Tammisalon kirkolle

Ohjelma:

klo 9.30  
Fanfaari
Lipunnosto, Tammisalon partiolaiset
Siniristilippumme, yhteislaulu 
Puhe, Juha Parikka, Tammisaloseura
”Eläköön” Isänmaalle
Maamme, yhteislaulu 

klo 10.00
Jumalanpalvelus
Kappalainen Anja Nurminen
Kanttori Petri Tiainen

Kirkkokahvit

TERVETULOA!

Tammisaloseura ry, Tammisalon Metsänkävijät ry, 
Roihuvuoren seurakunta 4
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turvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta. Olemme lisäksi kaikkina vuorokauden aikoina valmiina lähtemään kol-

Tammisalon Ski ja Tammisalon Golf Tammisalon Slalom

Golf-m
ökki

Golf-m
ökki

mella ajoneuvolla palo- ja pelas-
tustehtäviin. Yhteiskunnan tuki ei 
kuitenkaan kata toiminnastamme 
aiheutuvia kustannuksia. Yöpyes-
säsi Tahkolla Tammisalon VPK:n 
mökeissä tuet vapaaehtoista pa-
lokuntatyötä Tammisalossa. Goo-
gleta mökin nimellä ja tutustu 
tarkemmin hyvin varusteltuihin 
mökkeihimme.

Kauneimmat joululaulut 
ti 11.12. klo 18.30

Aattohartaus 
ma 24.12. klo 17

Essi Lyytinen, Hannele Filppula

Tammenterhokirkko 
adventtisunnuntaina  

2.12. klo 15 
Riemukas kirkkohetki  

kaikenikäisille! 
Kahvi- ja mehutarjoilu

Joulun aika 
Tammisalon kirkossa

*****

*****

*****

Ohjelma:

klo 9.30
Lipunnosto, Tammisalon partiolaiset
Puhe, Juhani Lönnroth, Tammisaloseura
Orkesterina puhallinorkesteri Karelia kvartetti
 
klo 10.00
Jumalanpalvelus
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen
Kanttori Petri Tiainen

Kirkkokahvit

TERVETULOA!

Tammisaloseura ry, Tammisalon Metsänkävijät,  
Tammisalon Partiotuki, Roihuvuoren seurakunta

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
TAMMISALOSSA
Kutsumme Tammisalon asukkaat 
viettämään Suomen itsenäisyys-
päivää 6.pnä joulukuuta 2018 
Tammisalon kirkolle

4

Tämä lehti löytyy PDF-tiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi

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

Keskusvaraamo TAHKOcom Oy
Tahkolaaksontie 4a, 73310 Tahkovuori. Puhelin 017 481 400
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