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KOKOUSKUTSU ASUKASILTA
Keskiviikkona 03.11.2021 klo 18.00 Tammisalon kirkon seurakuntasalissa, Väylänrinne 1

Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 asukasilta 
teemalla 
Liikenteen suunnitelmat  
Tammisalossa ja lähialueilla.
Tilaisuuden alustaa ja kysymyksiin 
vastaa: 

Johanna Iivonen  
itäisen tiimin päällikkö, Helsingin 
kaupunkiympäristö 
maankäyttö ja kaupunkirakenne, 
liikenne- ja katusuunnittelu

Tilaisuudessa on mahdollisuus myös 
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

Tammisaloseura ry:n yhdistettyyn kevät- ja syyskokoukseen
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan- 
 tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään vuosien 2019 ja 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja  
 toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä vastuuvapauden  
 myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma
8. Määrätään vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.
10. Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
12. Valitaan seuralle puheenjohtaja vuodeksi 2022
13. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuoden  
   2022 toimintaa tarkastamaan
15. Päätetään seuran koollekutsumistavasta
16. Kokouksen päättäminen
 
Tervetuloa!  
Tammisaloseura ry:n hallitus
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Elämä Tammisalossa on vähitellen pa-
laamassa normaaliksi, kun pandemia-
ajan poikkeusolot ovat käytännös-
sä päättyneet. Iloitsemme siitä, sillä 
muussa tapauksessa - ja ilman kansal-
lisen rokotusohjelman laajamittaista 
onnistumista - rajoitusten kanssa olisi 
tullut jatkaa vielä vuosikausia.
On myös todettava, että Tammisalo 
selvisi hyvin – jopa erinomaisesti - ko-
ronakriisin pahimmista vaikutuksista, 
silla tartuntaluvut pysyivät osaltamme 
alhaisina koko kriisin ajan.

Tammisaloseura on ylpeästi Helsin
gin toiseksi vanhin kaupunginosa
yhdistys. Viime vuosi oli seuramme 
70. toimintavuosi. Juhlavuosi jäi pal-
jolti pandemian mullistavien tapahtu-
mien varjoon.
Seuramme juhlatapahtuma, kaupun-
ginosamme historiaa avaava valokuva-
näyttely, ”Tammisalo – ihmisten saari”, 
saatiin juuri ja juuri avattua maalis-
kuussa 2020, mutta sen jälkeen jou-
duimme ns. laittamaan pillit pussiin.

On hyvä kuitenkin muistuttaa meitä 
tammisalolaisia, että hommia on teh-
ty ja tehdään jatkuvasti. Olemme pitä-
neet yllä nettisivujamme www.tammi-
saloseura.fi sekä viestittäneet ahkerasti 
Facebook-sivujemme kautta, ja nyt 
pääsimme julkaisemaan tauon jälkeen 
tämän lehdenkin.
Viime elokuussa onnistuimme pitä-
mään ensimmäisen live-tilaisuuden, 
kun akateemikko Veijo Meren mukaan 
nimetty puisto vihittiin Tammisalon 
aukion kupeessa. Facebook-sivujemme 
seuraajien määrä on jatkuvasti kasva-
nut ja on nyt yli 350, eli tietoa otetaan 
mielellään vastaan.
 
Olemme Tammisaloseuran hallituk
sessa huolissamme seuramme tämän 
hetkisestä jäsenmäärästä, joka on las-
kenut, ehkäpä nimenomaan pandemia-
vuoden vaikutuksesta. Toivomme, että 
jäsenmäärämme kasvaisi nyt reippaasti 
nykyisestä, jotta varamme riittävät jat-
kossakin mahdollisimman laajamittai-
seen toimintaan ja edunvalvontaan.
Näin ollen mm. perinteisten ja erittäin 
tärkeiden asukastilaisuuksien järjestä-
minen kaupungin eri vastuutahojen 
kanssa olisi myös mahdollista. 

Tänä syksynä keväältä 2020 siirretty 
liikenneilta alueemme liikennesuunnit-
telijan kanssa on toteutumassa kirkolla 
3.11.2021. Tällöin pidetään myös seu-
ramme sääntömääräinen vuosikokous 
ja valitaan uusi hallitus.

Haluamme muistuttaa tammisalo
laisia siitä mihin Tammisaloseuraa 
on tarvittu ja tarvitaan. Paras jäsen-
hankintakampanja on osoittaa toimin-
tamme kautta, mistä tammisalolaisten 
edunvalvonnassa on kyse.

Tammisaloseuralla on ollut näkyvää 
myötävaikutusta Tammisalon alue-
suunnitelmien laatimiseen. 
Tammisalon rakentamisen suunnitte-
luperiaatteiden uusimisessa saimme 
estetyksi tehokkuusluvun yleisen nos-
tamisen. Sen sijaan lisärakentaminen 
sallitaan poikkeusmenettelyllä, mikä 
on varmempi keino pitää yllä  Tammi-
salon kehittymistä nykyisenkaltaisena 
kaupunginosana.
Tammisaloseuraa käytetään edel-
leen lausunnonantajana mitä moni-
naisimmissa asiakysymyksissä, jotka 
liittyvät asuinalueemme kehittämiseen. 
Olemmekin lausunnoillamme vaikut-
taneet Tammisalon yleisilmeen säily-
miseen pientalovaltaisena asuinym-
päristönä. Näin mm. entisen kaupan 
tontille saatiin alueelle sopiva raken-
nus yhteistyössä ko. korttelin asukkai-
den kanssa.
Olemme olleet vuosikymmenen ajan 
mukana rantojen kehittämishankkees-
sa sekä puistojen uudistamisessa, kuten 
tulvavallien rakentaminen, jossa uu-
simpana kohteena on tiedossa tulva-
vallin rakentaminen Tiiliruukinlahden 
pohjukkaan ja Pyörökivenpuistoon.
Tammisaloseura myötävaikutti myös 
vahvasti Tammisalon kanavan uudel-
leenavaamiseen ja sen rakentamiseen 
parikymmentä vuotta sitten.

Liikenteen suunnittelua ja turvalli
suutta on parannettu ja tullaan edel
leen parantamaan.
Tammisaloseuran aloitteesta ja vaikut-
tamisesta saamme Tammisalontielle ja 
Ruonasalmentielle nopeusnäytöt. Myös 
nopeusrajoituksiin, joilla on merkittävä 
turvallisuusvaikutus, olemme päässeet 
vaikuttamaan. Sekä kaupungin että 

 poliisin kanssa on otettu esille mopo-
jen meluava ja vaarallinen läpiajo pit-
kin Pyörökiventietä ja puistoalueita 
Roihuvuoresta Laajasaloon ja takaisin.
Jätehuolto- ja kierrätyspiste saatiin 
poikkeusluvalla Tammisalon aukion 
läheisyyteen Tammisaloseuran pon-
nistelujen tuloksena.

Puistoja on kehitetty, kuten Finnen 
hevospatsaan saaminen aukion lai-
taan, ja ennen kaikkea jo kertaalleen 
mainittu Veijo Meren puiston nimeä-
minen muistolaattoineen, jolla kunni-
oitetaan pitkäaikaisen tammisalolaisen 
ja sen toistaiseksi ainoan akateemikon 
uraa ja merkitystä. Mainittakoon, että 
muistolaatta on suunniteltu ja tehty 
Tammisaloseuran toimesta.
Tammisalon viihtyisyyttä on lisätty 
kaupungin kanssa toteutetuilla kuk-
kaistutuksilla eri puolilla Tammisaloa.
Yhteisöllisyyttä on lisätty useilla eri 
tavoilla. Tammisaloseura on tuotta-
nut Jan Strangin kirjoittaman laajan 
historiateoksen ”Tammisalo - paratiisi 
meren äärellä” sekä Tammisalon koti-
kaupunkipolun esitteineen.
Monissa lipputangoissamme liehuu 
Tammisalon isännänviiri, jonka seu-
ramme on luonut ja tuottanut.
Vuosittain järjestämme joka elokuun 
toisena torstaina Tammisalon Elojuh-
lan, johon tammisalolaiset kokoontu-
vat sankoin joukoin.
Ei myöskään pidä unohtaa Itsenäisyys-
päivän lipunnostoa ja juhlaa kirkolla, 
jonka järjestämme yhteistyössä partio-
laisten ja seurakunnan kanssa.

Kaikki tämä työ tehdään vapaaehtoi-
sesti, rakkaudesta kotiseutuun.
Tärkeintä olisi nyt liittyä jäseneksi ja 
antaa sitä kautta tammisalolaisten tuki 
toiminnallemme!

Toivotan kaikille tammisalolaisille hy-
vää syyskautta.

Juha Parikka 
Puheenjohtaja
Tammisaloseura ry 

Puheenjohtajan palsta
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Joulua edeltävä aika on partiolaisille kiireistä. Monet varain-
hankintamuotomme ilahduttavat myös alueen asukkaita.
Pieniä partiolaisia kiertää alueen asukkaiden ovilla myy-
mässä perinteistä adventtikalenteria, minkä lisäksi ka-
lenteria myydään Tammisalon kirkon alakerrassa (käynti 
takapihalta) maanantaina 8.11. sekä tiistaina 9.11. klo 
18.00.-19.00. Adventtikalenterin voi tilata myös verkko-
kaupasta https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/
tammisalon-metsankavijat-ry/

Kotimaisia viljeltyjä joulukuusia myydään Tammisalon 
aukiolla viikoilla 50 ja 51. Kuusia myydään arki-iltaisin 
sekä viikonloppuisin päiväaikaan. Tarkemmat myyntiajat 
löytyvät verkkosivuiltamme www.tame.fi/joulu.

Jouluaattona suositut partiojoulupukit riemastuttavat taas 
perheen pienimpiä. Tiedustelu joulupukki@tame.fi
Virittäydy joulutunnelmaan ja tue samalla paikallista nuo-
risotoimintaa.

Tammisalon kanavan avaamisesta kulunut 20 vuotta 
16.08.2021. Muistolaatta idean isälle Jakob Lehdolle  
kiinnitettiin kanavalle.

Rouva Eeva Meri akateemikko Veijo Meren puiston 
avajaisissa 19.8.2021. Juhani Lönnrothin avajaispuhe on 
luettavissa osoitteessa www.tammisaloseura.fi.

Tammisalon Metsänkävi-
jöiden joulunaika



Joulun aika 
Tammisalon kirkossa

Su 28.11. klo 15.00  
Koko perheen adventtikirkko

 Timo Pekka Kaskinen, Petri Tiainen
∞∞∞

Ma 6.12. klo 10.00  
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus  

Remo Ronkainen, Petri Tiainen
∞∞∞

Ti 14.12. klo 18.00  
Kauneimmat joululaulut  

Remo Ronkainen, Hannele Filppula,
Lauluyhtye Fake Five, vapaa pääsy, kolehti Suomen 

Lähetysseuran joulukeräykselle
∞∞∞

Pe 24.12. klo 17.00 
Jouluaaton hartaus 

Timo Pekka Kaskinen, Hannele Filppula
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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
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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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Tammisalon Partiotuki, Roihuvuoren seurakunta

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

*****

*****

*****
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ITSENÄISYYSPÄIVÄ  
TAMMISALOSSA

Kutsumme Tammisalon asukkaat viettämään  
Suomen itsenäisyyspäivää 6.pnä joulukuuta 2021 
Tammisalon kirkolle

Ohjelma:
klo 9.30 
Lipunnosto 
Tammisalon Metsänkävijät

klo 10.00
Jumalanpalvelus
Pastori Remo Ronkainen 
Kanttori Petri Tiainen

Juhlakahvit

TERVETULOA
Tammisaloseura ry
Tammisalon Metsänkävijät ry
Roihuvuoren seurakunta


