
Jos et vielä ole Tammisaloseuran jäsen, maksamalla jäsenmaksun voit liittyä!
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Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen 
syyskokoukseen tiistaina 28.11.2017 klo 18.30  
Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1
Käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat.  
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytä

kirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja pää

tösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma
6. Määrätään vuoden 2018 jäsenmaksujen suuruudet 

ja maksuaika
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkas

tajien palkkioista.
8. Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan seuralle puheenjohtaja vuodeksi 2018
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuo

roisten tilalle
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille vara

miehet vuoden 2018 toimintaa tarkastamaan
13. Päätetään seuran koollekutsumistavasta
14. Kokouksen päättäminen 

Tammisaloseura ry:n hallitus

Kokouksen jälkeen n. klo 19.00 aiheena  

Tammisalon alueen  
liikenneturvallisuus
Aiheesta alustaa Tammisaloseuran liikennetyöryhmä.

Paikalla myös Helsingin kaupungilta liikenneinsinööri 
Jussi Jääskä sekä Helsingin liikenneturvallisuusyhdis
tyksestä toiminnanjohtaja Satu K. Lehtinen.

Lisäksi keskustelua asukkaiden ehdottamista aiheista.

Tule keskustelemaan ja vaikuttamaan.

Tilaisuudessa on mahdollisuus myös liittyä Tammi
saloseuran jäseneksi sekä ostaa

 kirja ”Tammisaloparatiisi meren äärellä”

 Tammisalon isännänviiri

 Tammisalon kotikaupunkipolku vihko suomi/ruotsi

Kahvi/ teetarjoilu.

Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU ASUKASILTA
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Puheenjohtajan palsta
Tätä lukiessasi on enää kuukausi 
siihen hetkeen, jolloin maamme sa
tavuotinen taival itsenäisenä valtiona 
täyttyy. Tammisaloseurakin juhlistaa 
tapahtumaa perinteisin menoin lipun
nostolla kirkon aukiolla ja sen jälkei
sellä juhlalla kirkon seurakuntasalissa. 
Toivottavasti kaikki kotiseutumme 
lipputangot tuona päivänä täyttyvät 
lipuista tai vähintäänkin Tammisalon 
viireistä – ne ovat meille arvokkaam
pia kuin minkä tahansa vieraan valtion 
lippu olisi. Sytyttäkäämme myös illan 
hämärtäessä ikkunoille kaksi kynttilää. 
Tuo perinne on toki paljon vanhempi 
kuin itsenäinen Suomi: 1700 ja 1800 
luvuilla kynttilöitä sytytettiin Ruotsin 
kuninkaiden, sittemmin Venäjän keisa
rin merkkipäivien kunniaksi. 1800lu
vun sortovuosista alkaen kynttilöistä 
tuli rauhanomaisen siviilivastarinnan 
symboli, joita poltettiin Runebergin 
päivänä 5. helmikuuta vastalauseena 
venäläistämiselle. Kun jääkäriliike v. 
1914 perustettiin Suomen irrotta
miseksi Venäjästä, ja nuoret miehet 
lähtivät henkensä kaupalla Ruotsin 
kautta Saksaan sotilaskoulutukseen, 
kaksi kynttilää ikkunassa viestittivät, 
että heille oli talossa turvallinen maja
paikka. Vuodesta 1919 alkaen kynttilät 
on sytytetty itsenäisyyspäivänä hieno
na kunnianosoituksena Isänmaalle.

Vuosi 2017 jää Tammisalossa taakse 
monien tapahtumien saattelemana. On 
ollut niin menestystä kuin haasteitakin: 
Tammisaloseura toimi jälleen elokuus
sa Elojuhlien pääjärjestäjänä. Ne ovat 
muodostuneet kaikkia tammisalolaisia 
kokoavaksi tapahtumaksi. Ohjelmaa oli 
myös hieman muutettu ja saatu uusia 
näytteille asettajia. Keväällä istutettiin 
talkoilla rankkasateessa kesäkukkia, 
ja kukkasipuleita uusillekin paikoille 
tammisalolaisten iloksi. Tietoliiken
neyhteyksiä on Tammisalossa aloit
teestamme parannettu, ja ne näyttävät 
nyt toimivan ainakin tyydyttävästi. 
Kulttuurin saralla Tammisaloseura 
osallistui ilmeisesti viimeistä kertaa 
järjestettäviin ItäHelsingin kulttuuri
viikkoihin järjestämällä virsirunous ja 
lauluillan, missä tutustuttiin virsikirjan 
uuden lisäosan virsiin. Vanhanväy
länpuiston uudistussuunnitelma on 

edennyt toteuttamisvaiheeseen, mutta 
Tammisaloseura on antanut lausuntoja 
monista muistakin Tammisalon raken
nus ja poikkeuslupahankkeista, kuten 
mm. Tammisalon entisen kaupan ra
kennussuunnitelmista.

Tammisalon uusi kierrätyspiste on 
ahkerassa käytössä, mikä on myön
teinen asia! Valitettavasti kaikki eivät 
kuitenkaan noudata astioiden täyttö
ohjeita, vaan niiden viereen jätetään jos 
jonkinlaista romua paistinpannuista, 
mikroista ja lasten porteista alkaen! 
Tammisaloseuran edustajat joutuvat 
sitten omin toimin poistamaan nämä 
romut! Toivoisin tammisalolaisten 
muistavan, että Tammisaloseura ei ole 
siivousalalla toimiva yritys! Kierräty
sastioihin kuulumattomat tavarat on 
vietävä kaatopaikalle tai Tammisalos
sakin kiertäviin ongelmajäteautoihin. 
Ohjeita ja lisätietoja on luettavissa 
HSY:n tai Rinki OY:n sivuilta. Nyt 
vauhtiin päästyäni toivoisin myös – 
Seuran saaman palautteen nojalla , 
että vanhemmat valvoisivat tarkemmin 
aikaajoin meluisaksi äityvää nuorison 
“moporallia” sekä nuorten ilotulitus
paukuttelua uuden vuoden aattoina! 
Jälkimmäisetkin ovat tervetulleita 
Tammisalon ja Roihuvuoren yhteiseen 
ilotulitustapahtumaan Tekosaarella.

Viime vuoden syksyllä ja vuoden alussa 
käytiin vuoropuhelua viranomaisten, 
HSL:n ja kuntapäättäjien kanssa jul
kisen liikenteen ongelmista sekä eri
tyisesti linjan 83 pysäkkijärjestelyistä. 
Asiasta järjestettiin myös tiivistunnel
mainen asukasilta maaliskuussa. Nyt 
näyttää siltä, että saamme vielä odotel
la pysäkkien uudelleen järjestelyä sekä 
aikataulujen tihentämistä muutaman 
vuoden ajan, kunnes Herttoniemen 
metroaseman ja liikekeskuksen uudis
taminen valmistuu. Asian etenemistä 
haittaa mm. metroaseman terminaalin 
tontin pienuus. Uuden aseman raken
taminen vaatii poikkeusluvan ja kun
non arkkitehtikilpailun. Aseman lähis
tölle on myös suunnitteilla piakkoin 
valmistuvan Hertan kauppakeskuksen 
lisäksi uutta liiketilaa, mm. Prisma. 
Tammisalolaistenkin kärsivällisyyttä 
tullaan siten koettelemaan.

Osittain edellä sanotun vuoksi olemme 
perustaneet erityisen liikennetyöryh
män, jonka tehtävänä on koota yhteen 
viime vuosina tehdyt ehdotukset ja 
esittää kokonaisvaltainen suunnitelma 
Tammisalon liikenneturvallisuuden ja 
liikenneolojen parantamiseksi. Suun
nitelmaa esitellään ja siitä keskustellaan 
tulevassa asukasillassamme tiistaina 
28.11. 

Tulevana vuonna 2018 on jälleen suun
nitteilla – aktiivisen yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen ja tavaksi tulleiden ta
pahtumien lisäksi – paljon erilaista 
toimintaa. Aiomme myös uusia net
tisivustomme ja ilmoitustaulumme. 
Jo lähiaikoina asiasta kiinnostuneet 
voivat tulla kanssamme tutustumaan 
upouuteen Vantaan jätepolttolaitok
seen ja näkemään omin silmin, mihin 
yhdyskunta ja talousjätteemme oikein 
lopulta päätyvät. Kulttuuritarjonnan 
osalta on suunnittteilla mm. tammi
salolaisen Veijo Meren kirjallisuusilta. 
Lisäksi jo aiemmin luvassa ollutta va
lokuvanäyttelyä Tammisalosta kootaan 
paraikaa. Monet tammisalolaiset ovat 
luovuttaneet käyttöömme vanhoja 
ja uusia valokuvia. Niistä suurkiitos! 
Näyttely toteutetaan kevätkaudella 
vastikään remontoidussa ja laajenne
tussa Onnitalossa – ja mahdollisesti 
myöhemmin vielä muualla Helsingis
sä. Näistä tapahtumista tiedotetaan 
tarkemmin nettisivuillamme.

Aloitamme siis itsenäisen Suomen toi
sen vuosisadan rakentavin ja aktiivisin 
mielin, luottavaisina kaupunginosam
me ja maamme tulevaisuuteen.

Tammisalossa, 
marraskuussa 
2017 
 
Juhani Lönnroth
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AntiikkiKirja Jan Strang
Arena Center/ED Station, Myllypuro

Arena Center/Jaffa Station, Hakaniemi
Cafe & Konditoria Faster / Itis

Chjoco Shop & Café
 Eckerö Line Oy Ab

HOK Elanto
Itäväylän Apteekki, Itis
LifeStyleFit, Tammisalo

Planmeca Oy
Posti

Prink, Itis
Puutarhanikkarit

Ravintola Stansvik 
Ravintola Wanha Mylly

Royal Line Oy
RTV Oy, Sahaajankatu

Salon Verde
Sats Elixia, Vantaan kuntosali 

Studio Anri, Itis
Strömma Finland Oy Ab 

Suomalainen kirjakauppa, Itis
Tammisalon kampaamo, Onnitalolla

Varustamo J.L. Runeberg, Porvoo
Verso Design Oy
Viking Line Abp

Yksityishenkilöitä

Tammisaloseuran arpajaiset 
Elojuhlassa onnistuivat jälleen 
lukuisten lahjoitusten johdosta.

Kiitämme lahjoittajia:

Itsenäisyyspäivä 
Tammisalossa

Tammisalon  
Metsänkävijöiden  
joulunaika
Joulua edeltävä aika on partiolaisil
le kiireistä.  Monet varainhankinta
muotomme ilahduttavat myös alueen 
asukkaita. Meiltä voit ostaa perintei
siä partiolaisten joulukalentereita tai 
vierailla joulumyyjäisissämme Tam-
misalon kirkolla sunnuntaina 17.12. 
klo 15-17.
Meiltä löydät myös joulukuusen, joita 
myymme 17.12.23.12. Tammisalon 
keskustassa, tai vaikkapa joulupukin 
aatoksi. Samalla tuet paikallista nuo
risotoimintaa.

Lisätietoja tapahtumistamme ja palve
luistamme löytyy kotisivuiltamme
www.tame.fi/joulu

Herttoniemen 
Joulupolku juhlii 
satavuotiasta Suomea 
Helsingin tunnelmallisin joulutapah
tuma järjestetään tänä vuonna lauan-
taina 9.12. klo 12-16 Herttoniemen 
kartanolla.
Tämä kaksikielinen perhetapahtuma 
järjestetään vain muutama päivä Suo
men itsenäisyyspäivän jälkeen ja halu
amme juhlia satavuotiasta Suomeam
me yhdessä – teidän kanssanne!
Tervetuloa juhlavalle matkalle vuoteen 
1917 kokemaan entisajan jouluvalmis
teluja, henkilöitä ja tunnelmia tältä hy
vin jännittävältä ajalta historiassamme 
ja Herttoniemen kartanolla.

Järjestäjä: Föreningen för Drama Och 
Teater, DOT ry

Tervetuloa viettämään Suomen sadatta  
itsenäisyyspäivää Tammisalon kirkolle
klo 09.30 Lipunnosto
klo 10.00 Jumalanpalvelus 
Juhlakahvit 

Järjestäjät:  
Tammisaloseura,Tammisalon Metsänkävijät, 
Roihuvuoren seurakunta

Uudenvuoden yhteinen 
ilotulitus lapsiperheille
Tammisalon ja Roihuvuoren välissä 
olevalla tekosaarella uudenvuoden aat
tona klo 18.00 alkaen. Omat ilotulitteet 
ja turvavarusteet mukaan.

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

3

Tammisalon  
Kotikaupunkipolku
Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihkonen. 
Saatavilla suomen ja ruotsinkielisenä.

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com, 050 3655706

Tammelund – pärlan vid havet

T a m m e l u n d s  h e m s T a d s s T i g

T a m m i s a l o s e u r a  r y  •  T a m m e l u n d s ä l l s k a p e T  r f

Tammisalon kotikaupunkipolku ruotsi kansi.indd   1

25.10.2015   23.08

Tammisalo – merellinen helmi
T a m m i s a l o n  k o T i k a u p u n k i p o l k u

T a m m i s a l o s e u r a  r y  •  T a m m e l u n d s ä l l s k a p e T  r f



4

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

Hinta 
30€

Jan Strang:
Tammisalo – paratiisi meren äärellä
Tammisalon kaupunginosan ja sitä ympäröivien 
vesien ja rantojen historiaa

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

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.

Tutustu 
Tammisalon 
historiaan 

Tammisaloseuran 
jäsenille 25€

Tammisalon 
isännänviiri

4m (8-10m lipputankoon)
3m (6-7m lipputankoon)

Viirin hinta 50 € (molemmat koot)
Tammisaloseuran jäsenille 45 €

TILAUKSET:
tammisaloseura@gmail.com

puh. 050 3655706

www.tammisaloseura.fi
www.facebook.com/Tammisaloseura


