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Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen 
syys kokoukseen.

Käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, 

pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja  

päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään vuoden 2014 toimintasuunnitelma
6. Määrätään vuoden 2014 jäsenmaksujen 

suuruudet ja maksuaika
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan-

tarkastajien palkkioista
8. Hyväksytään vuoden 2014 talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan seuralle puheenjohtaja vuodeksi 2014
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

erovuoroisten tilalle
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 

varamiehet vuoden 2014 toimintaa tarkastamaan
13. Päätetään seuran koollekutsumistavasta
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen n. klo 19.15 asukasilta 
teemalla 

LIIKENNETURVALLISUUS  
TAMMISALOSSA  
Liikenneinsinööri Maija Rekola Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolta esit-
telee luonnoksen Tammisalon liikenneturvallisuus-
suunnitelmasta.

Tule kuuntelemaan ja kommentoimaan.
Nyt voit vaikuttaa!

Lisäksi kerrotaan lähialueiden kaavoituksen ja 
liikenne suunnitelmien nykytilanteesta.

Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisalo-
seuran jäseneksi sekä ostaa: 
• kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä”
• Tammisalon isännänviiri

Kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa! 
Tammisaloseura ry:n hallitus 

KOKOUSKUTSU ASUKASILTA
Keskiviikkona 20.11.2013 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasalissa, Väylänrinne 1
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa laa-
ditaan Tammisaloon alueellista lii-
kenneturvallisuussuunnitelmaa. Työ 
alkoi keväällä 2013 taustatietojen 
kartoituksella. Tammikuussa kerättiin 
asukkaiden ehdotuksia liikenneturval-
lisuuden parantamiseksi Kerro kartal-
la -nettikyselyllä. Kyselyn vastauksissa 
korostui suojateiden turvallisuuden 
parantaminen ja Tammisalon aukion 
liikenne. Asukkaat olivat huolissaan 
myös väistämisvelvollisuuksiin kesällä 
2012 toteutettujen muutosten vaiku-
tuksista ajonopeuksiin. 

Kyselyn tulosten ja muun asukaspa-
lautteen pohjalta on vuoden 2013 
aikana luonnosteltu liikenneturvalli-
suussuunnitelmaa. Pääpaino suunni-
telmassa on jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuudessa sekä joukkoliiken-
teen sujuvuudessa. Tammisalon au-
kion suunnittelu on myös tärkeässä 
osassa. Suunnitelmaluonnoksesta voi 
tulla keskustelemaan keskiviikkona 
20.11.2013 Tammisaloseuran syys-
kokouksen jälkeiseen asukasiltaan klo 
19.00.
 

Kerro kartalla- kyselyn vastauksiin voi 
tutustua osoitteessa http://kerrokartal-
la.hel.fi.

Maija Rekola
Liikenneinsinööri
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennesuunnitteluosasto

Kotiseutuhenki on selvästi vahvistu-
massa. Kansainvälistymisen vastapai-
noksi ihmiset hakevat paikallisuudesta 
voimaa kohdatakseen työelämän haas-
teet ja kaikkialta tulvivat ristiriitaiset 
virikkeet. Kotiseuturakkaus näkyy mm. 
siten, että tutkimusten mukaan ne, jot-
ka eivät joudu ulkoisen pakon vuoksi 
etsimään uusia asuinsijoja, muuttavat 
kesimäärin vain 5 kilometrin päähän 
entisestä kodistaan. Omassa “kylässäm-
me” se näkyy myös Tammisaloseuran 
järjestämien tilaisuuksien vilkkaana 
osallistumisena.

Mutta kotiseutuhenki ei voi olla ro-
manttista menneen haikailua. Koti-
seutuhenki on perinteistä nousevaa 
oman lähiympäristön kehittämistä 
siten, että siellä on hyvä ja turvallista 
elää, palvelut ovat saatavilla ja kaikki 
kokevat olevansa yhteisön jäseniä, ot-
taen sen muutkin jäsenet huomioon. 
Maailma ympärillämme muuttuu, ja 
niin on myös kotiseudun muututtava. 
Me asukkaat muutamme sitä itsekin 
omilla toimillamme. Siksi onkin tär-
keätä olla mukana vaikuttamassa, jotta 
kotiseudustamme tulisi sellainen kuin 
itse haluamme. 

Millaisen kotiseudun ja lähiympäristön 
me siis haluamme? Haluammeko, että 

Vartiosaareen tai Kivinokkaan nousisi 
kerrostalolähiö tuhansille asukkaille? 
Haluammeko, että Tammisalon puis-
tikot jatkavat villiintymistään, vaik-
ka niiden kunnostus on hyväksytty 
Tammisalon aluessuunnitelmaan? Vai 
haluammeko maisemiemme avautu-
van ja rantaruovikoiden puhdistusten 
jatkuvan, kuten kaupunki on lupaillut? 
Haluammeko vihdoin Herttoniemeen 
uimahallin ja Tammisaloon koko per-
heen liikuntapaikan? Haluammeko lii-
kenneturvallisuuden paranevan päivä-
kotilapsille ja muillekin? Voisivatko 
bussit ajaa Herttoniemen-Tammisalon-
Itäkeskuksen väliä nykyistä tiheämmin, 
eikä vain iltaisin jolloin Itiksen kaupat 
ovat kiinni? Voisimmeko säilyttää 
Herttoniemen kartanopuiston histori-
allisena virkistyskohteena eikä typistää 
sitä uusien liikenneväylien tieltä?

Kaikkiin näihin kysymyksiin Tammisa-
loseura pyrkii vaikuttamaan. Seuram-
me myös uudistaa jatkuvasti toimin-
taansa jäsenistömme parhaaksi. 
Olemme vastikään teettäneet hienos-
ta Tammisalon historiakirjasta uuden  
painoksen jatkuvan kysynnän tyydyt-
tämiseksi. Olemme viimeistelemässä 
“Kaupunkipolku”-esitettä, jonka avulla 
tammisalolaiset ja muutkin voivat ul-
koillen tutustua kotiseutumme men-

neisyyteen, maisemiin ja nykyhetkeen. 
Tämänvuotisella pihakilpailulla kan-
nustimme tammisalolaisia kehittä-
mään puutarhakaupunginosaamme ja 
esittelemään saavutuksiaan. Se osoit-
tautui menestykseksi ja tulee saamaan 
jatkoa. Ensi vuonna on luvassa monia 
uusiakin tapahtumia, joilla haluamme 
edistää tammisalolaisten yhteenkuulu-
vuutta ja kotiseutumme kehittämistä. 
Tervetuloa mukaan!

 

    
Denna spalt kan läsas på svenska på 
Tammelundsällskapets webbsida  
www.tammisaloseura.fi

Puheenjohtajan palsta

Tule keskustelemaan Tammisalon liikenne
turvallisuudesta asukasiltaan keskiviikkona 20.11.2013

Juhani Lönnroth
juhani.lonnroth@kolumbus.fi
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Tammisaloseura herätteli henkiin ke-
sällä 2013 vuosien tauon jälkeen piha-
kilpailun, jonka tuomareiksi saimme 
kaksi alan asiantuntijaa, rakennus-
viraston aluesuunnittelija Birgitta 
Rossingin sekä maisema-arkkitehti 
Meri Mannerla-Magnussonin. Tuo-
maristo kiersi kilpailuun osallistuneet 
pihat 18.6. ja osittain vielä uudelleen 
13.8.2013. Arvostelukriteereitä olivat 
pihan omaleimaisuus, tilankäyttö ja 
ympäristöön sopeutuminen, pihan 
toiminnallisuus, kasvillisuus sekä mie-
lenkiintoiset yksityiskohdat. Tuomari-
en mielestä pihojen joukosta nousivat 
selvästi esiin ne pihat, jotka kertoivat 
suuresta omakohtaisesta kiinnostuk-
sesta puutarhanhoitoon. Elojuhlissa 
tuomaristo yhdessä Tammisaloseuran 
puheenjohtajan kanssa luovutti voitta-
japihalle Puutarhaliiton komean piha-
laatan ja Plantagenin lahjakortin sekä 
toisen sijan jakaneille pihoille kunnia-
kirjat ja Plantagenin lahjakortit. Myös 
kilpailuun osallistuneet muut pihat 
saivat kunniakirjat osoitukseksi siitä, 
että Tammisaloseura arvostaa Tammi-
salon ympäristön kaunistamiseksi teh-

tyä työtä. Voittajapihojen luonnehdin-
nat sekä kuva on poimittu tuomarien 
arvostelupöytäkirjasta.

Voittajaksi tuomaristo valitsi Raimo ja 
Naomi Heinon puutarhan osoitteessa 
Mäntypaadentie 5 B. Suuri paritalo-
asunnon puutarha on rakennettu kalli-
on laelle ja se kuvastaa tekijöidensä pit-
käjänteistä puutarhaharrastusta. Vielä 
melko nuori puutarha koostuu useista 
erillisistä ”huoneista”, jotka on rajattu 
toisistaan pienin tasoeroin. Puutar-
hassa on itse siemenestä kasvatettuja 
kasviharvinaisuuksia, kuten korean-
vaahteroita sekä kekseliäitä rakenteita 
kuten kiviaskelmia, tukimuureja, aitoja 
ja pieni kasvihuone.

Toisen sijan jakoivat Suvi Väänäsen 
puutarha osoitteessa Mäntypaadentie 
16 D 1 sekä taloyhtiö Ruonasalmentie 
12:n hienosta kokonaisuudesta Nina 
Wendelinin puutarha osoitteessa Ruo-
nasalmentie 12 as 1.

Suvi Väänäsen pieni rivitalopiha ra-
jautuu kallioiseen puistometsään. 

Piha edustaa ”uuden sukupolven” 
puutarhaa, jonka avainsanoja ovat 
kaupunkiviljely, keräily ja kierrätys-
materiaalikokeilut. Perheessä on koiria, 
joten puutarhaan on valittu kulutusta 
kestävä puu- ja sorapäällyste. Hauskat 
ja värikkäät yksityiskohdat tekevät ko-
konaisuudesta persoonallisen.

Nina Wendelinin piha on huoliteltu 
rivitaloasunnon piha, joka on uusittu 
rakennuksen alkuperäiseen tyyliin so-
pivalla tavalla. Mustaksi petsattu puu-
terassi on sovitettu maaston muotoi-
hin. Pieni hiekkalaatikko on kätketty 
osaksi terassia. Nurmialue on rajattu 
kauniisti maanpeitekasveilla sekä ra-
kennettu kaareva liuskekivimuuri kuin 
muistumaksi jostain aikaisemmin pai-
kalla sijainneesta huvilasta.

Nyt kaikki tammisalolaiset pihojaan 
kaunistamaan, sillä tulevaisuudessa-
kin tullaan pihakilpailuja järjestämään, 
suunnilleen kerran olympiadin aikana! 

Liisa Saarelainen

Tammisaloseuran järjestämä pihakilpailu 
kesällä 2013

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

Käy lukemassa tiedotuksia ja katselemassa kuva-albumeja.

Tammisaloseura ry 
Tammisaloseura ry.   www.tammisaloseura.fi        www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com   GSM 050 3655706
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Itsenäisyyspäivä 
Tammisalossa 
6.12.2013

Klo 9.30 lipunnosto 
Klo 10.00 juhlamessu, jonka jälkeen 
Tammisaloseura tarjoaa juhlakahvit

Tervetuloa koko perhe!
Tammisaloseura ry
Tammisalon Metsänkävijät
Roihuvuoren seurakunta

Tämä lehti löytyy PDFtiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi.

Arena Center Oy /  
Helsingin Leikkiluola
Atelier Coldner Schnitt Oy
Cafe & Konditoria Faster / Itis
Chjoko Dessert Productions
Eckerö Line Oy Ab
Elokuva Oy Onnenkuvat
Eläinklinikka Hertta
Fiskars Brands Finland Oy Ab
Helsingin Jakelu-Expert Oy
Helsingin kaupunginmuseo
Helsinki Sports Club Herttoniemi
Herttoniemen Apteekki Oy
Herttoniemen Hammaslääkäri keskus/ 
Med Group hammaslääkärit Oy

Herttoniemen Kukka
Herttoniemen Lukko Oy
Herttoniemen Optiikka
Heureka Suomalainen Tiedekeskus
IBM
Itäväylän Apteekki
Julkaisu Bookers
Kenkä Derby
Kiinteistömaailma Asuntoherttua
K-Supermarket Hertta
Laajasalon Apteekki
Lassila & Tikanoja
Megahertsin Apteekki Oy
Metropesu Oy Herttoniemi
Musti ja Mirri, Hitsaajankatu

Nordea, Herttoniemi
Oy Strömma Helsinki Ab
Parturi-Kampaamo Salon Verde
Planmeca Oy
Puustelli Herttoniemi
Royal Line Oy
Salainen Agentti Oy
Sanoma Magazines
Sellina Oy
S-Market Herttoniemi
Studio Anri
Suomalainen kirjakauppa / Itis
Verso Design
Viking Line Abp
Yksityishenkilöitä

Tammisaloseura kiittää Elojuhlan 2013 lahjoittajia

Kirjan on kirjoittanut tietokirjailija Jan Strang. Teos perustuu 
pääasiassa arkistotutkimuksille, mutta myös yli 50 henki-
löä on haastateltu. Tämä on yksi harvoja tutkittuun tietoon 
perustuvia Helsingin kaupunginosahistorioita. Aikajänne on 
1700-luvun alusta 2000-luvulle.

Kirjassa kuvataan Itä-Helsingin vanhimmat tiet ja vesireitit 
sekä Herttoniemen kylän varhaisvaiheet. Lisäksi kirjaan 
sisältyvät akateemikko Veijo Meren ja professori Kai Laitisen 
omakohtaiset Tammisalomuistelmat.

Sisältää 400 sivua ja noin 170 kuvaa ja karttaa. Selän paksuus 
25mm, lankasidottu. ISBN 978-952-91-2928-7. Hinta 50 €.

 
Tilaukset yhteystietoineen:
tammisaloseura@gmail.com tai 050 3655706

Tutustu Tammisalon historiaan 
Tammisalo – paratiisi meren äärellä
Tammisalon kaupunginosan ja sitä ympäröivien  
vesien ja rantojen historiaaHinta 

50€

Joulutarjous!Kun tilaat kaksi kirjaa, saat 20%  alennusta, eli hinta 40 €/kpl.


