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Jos et vielä ole Tammisaloseuran jäsen, maksamalla jäsenmaksun voit liittyä!
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KOKOUSKUTSU ASUKASILTA
Maanantai 28.03.2022 klo 18.00 Tammisalon kirkon seurakuntasali, Väylänrinne 1

Varsinaisen kokouksen jälkeen noin  
klo 18.30 jatketaan asukasillalla, jossa 
keskus tellaan  

Tammisalon kirkkorakennuksen 
tulevaisuudesta.  
Asiaan perehdyttää meitä Roihuvuoren 
seura kunnan kirkkoherra Timo Pekka 
Kaskinen.

Tilaisuudessa on mahdollisuus myös liittyä 
Tammisaloseuran jäseneksi sekä ostaa

- kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä”, 
hinta 30 € / jäsenille 25 €

- Tammisalon isännänviiri,  
hinta 50 € / jäsenille 45 €

- Tammisalon kotikaupunkipolku -vihko 
suomi/ruotsi, hinta 5 €

Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat.  

Esityslista:

1.  Kokouksen avaus.

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi  
 pöytäkirjantarkastajaa.

3.  Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltai- 
 suus.

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.  Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja  
 toiminnantarkastajien lausunto.

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapau 
 den myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.  Kokouksen päättäminen.

Äänioikeus on vuoden 2022 jäsenmaksun maksaneilla.

Kahvi-/teetarjoilu.

Tervetuloa! 
Tammisaloseura ry:n hallitus
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Tammisalon helmikuussa 1966 käyt-
töön vihitty kirkko on Roihuvuoren 
seurakunnan ensimmäinen pääkirk-
ko. Kuusikulmaisen rakennuksen on 
suunnitellut arkkitehti Lauri Silven-
noinen (1921-1967). Kirkon lasimaa-
lauksen ”Pitkäperjantai” on suunni-
tellut Erkki Heikkilä vuonna 1970. 
Seitsenäänikertaiset urut on valmis-
tanut Kangas alan urkutehdas vuonna  
1964.

Kirkon aarre on sen tapulissa oleva 
kaunisääninen pronssikello, jota soi-
tetaan käsin. Kello on valettu Parii-
sissa vuonna 1894 ja sen kohokuviot 
ovat taiteilija ja kirjailija Sigurd Wet-
tenhovi-Aspan käsialaa, paitsi kuole-
man hahmo, jonka on tehnyt August 
Strindberg. Kello onkin saanut ni-
mekseen ”Elämän ja kuoleman kello”, 
koska sitä kiertää tarinalliset kohoku-
viot kuvaten elämää syntymästä kuo-
lemaan. 

Vuonna 2010 kun tapulin puurimoja 
korjattiin, avautui tilaisuus kuvata kel-
loa. Tammisaloseura lahjoitti kirkon 
aulaan kuvista tehdyn taulun vuonna 
2011 kirkon täyttäessä 45 vuotta.

Kello kulki pitkän tien päätyen Ate-
neumin taidemuseoon, josta Hel-
singin seurakunnat lunasti sen. Kel-
loa soitettiin ensimmäisen kerran 
Tammisalossa vuonna 1967 kun kir-
kon suunnitellut arkkitehti Silven-
noinen siunattiin haudan lepoon. 

Kirkko keskellä kylää – kylän  
yhteinen tapahtumapaikka

Näinhän meillä Tammisalossa nimen-
omaan on, kirkkomme on kaupun-
ginosamme sielu ja sydän. Siellä on 
pidetty tammisalolaisten kastetilai-
suuksia, häitä, perhejuhlia ja siunaus-
tilaisuuksia.

Kirkon tiloissa ovat toimineet myös 
monet järjestöt, kuten Tammisalo- 
 seura, Tammisalon Metsänkävijät, 
MLL, Itä-Helsingin seniorit, ruot-
sinkieliset Martat ja kansainväli-
nen seurakunta. Monta Elojuhlaa 
on myös vietetty kirkon edustalla.  
Lisäksi siellä toimii raamattupiiri, lap-
siperheiden muskari, rippikouluryh-
mät, Hiljaisuuden jooga, hiljaisuu-
den iltakirkko juhlapyhien messujen 
ja hartauksien lisäksi.

Tiloissa on ollut esillä taidenäyttely-
jä, parhaillaan Tammisalosta kerto-
va valokuvanäyttely, jonka Tammisa-
loseura kokosi täyttäessään 70 vuotta. 

Epävarmuus kirkkorakennuksen  
tulevaisuudesta

Helsingin seurakuntayhtymä on il-
moittanut olevansa pakotettu luo-
pumaan osasta Helsingin kirkko-
rakennuksia taloudellisista syistä. 
Tammisalon kirkko on ollut muka-
na listassa, jossa kiinteistöjä ja niiden 
kuntoa tutkitaan sekä korjausvelkaa 
arvioidaan.

Meille kirkon poistuminen keskuu-
destamme tarkoittaisi myös  alu eem me 
muuta henkistä köyhtymis tä ja iden-
titeettien katoamista. Kirkon läsnäolo 
lähellä on yhteisömme henkinen sel-
käranka.

Mitä tammisalolaiset haluavat ja   
voivat tehdä?

Tästä aiheesta keskustelemme asuka-
sillassa 28.3.2022. Haluammeko säi-
lyttää yhteisen kokoontumispaikan ja 
laajentaa entisestään toimintaa kortte-
litalon suuntaan, ja löytyykö tähän va-
paaehtoisvoimia?

Haluammeko perustaa Tammisalon 
kirkon kannattajat/ystävät ry:n, joka 
myös taloudelliseti huolehtii kirkolla 
erilaisista asioista? Miten voimme vai-
kuttaa Helsingin seurakuntayhtymän 
päätöksiin?

Tule siis kuuntelemaan kirkkoherra  
Timo Pekka Kaskisen esitystä kirkkom- 
me tilanteesta sekä jakamaan ajatuksia 
ja ehdotuksia kirkkorakennuksemme 
säilyttämiseksi ja sen kehittämisestä 
kylämme yhteiseksi tapahtumapai-
kaksi.

Tammisalossa maaliskuussa 2022,  
Soile Tolonen 

TAMMISALON KIRKKO
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www.tammisaloseura.fi  •  www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com  •  GSM 050 3655706

Jäsenet 
Vuoden 2021 toiminnan päättyessä oli 
jäsenmäärä 29 maksanutta henkilöjä-
sentä ja 71 maksettua perhejäsenyyttä 
sekä 1 kannattava jäsen. Näin ollen ää-
nivaltaisia jäseniä oli 171.

Yhteydenpito Tammisalon muihin 
yhteisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä mm. 
Onnitalon Hoiva Oy:n/Vanhusten 
Turva sr:n, Tammisalon Metsänkä-
vijöiden, Tammisalon VPK:n, MLL 
Strömsinlahden, Porolahden perus-
koulun Tammisalon yksikön van-
hempaintoimikunnan, Tammisalon 
merivenekerhon, Roihuvuoren ja 
Tammisalon Meriulkoilijoiden ja Roi-
huvuoren seurakunnan kanssa. Lähi-
alueiden muihin kaupunginosayhdis-
tyksiin on myös pidetty yhteyttä.

Aloitteet ja kannanotot
Tammisaloseura on tehnyt 20.01.2021 
kaava-aloitteen koskien y-tonttia Raja-
veräjäntie 11 sekä vastannut pyydettyi-
hin rakennushankkeiden lausuntoihin.

Elokuussa seura lähetti Helsingin 
kaupungille muistutuksen poikkea-
misasiassa koskien harjoitusjäähallin 
rakentamista ja sen liikennejärjestelyjä 
Abraham Wetterintie/Johan Sederho-
mintie.

Nimeämiset 
Helsingin kaupungin nimistötoi-
mikunta puolsi kokouksessaan 
20.11.2020 Tammisaloseuran aloitetta 
Veijo Meren puiston nimeämiseksi. 
Nimeämisen vireilläolosta tiedotet-
tiin 01.03.2021 kaupungin sähköisellä 
ilmoitustaululla. Kommentointiajan 

jälkeen asemakaavapäällikkö päätti 
15.04.2021 puiston (entinen Väylän-
rinteen puisto ja leikkipaikka) nimeksi 
Veijo Meren puisto – Veijo Meris park. 
Tammisaloseuran toimesta ja kus-
tannuksella suunniteltiin, teetettiin ja 
asennettiin puistoon muistomerkki/
nimikyltti.

Samalla nimettiin vuonna 2001 avattu 
Tammisalon kanava virallisesti kart-
taan. 20v-juhlapäivänä 16.08.2021 
asennettiin rannan portaiden kylkeen 
muistolaatta ”Jakobin portaat”, kunni-
oittaen edesmenneen, entisen puheen-
johtajan Jakob Lehdon (1921-2003) 
aloitetta kanavan rakentamiseksi.

Liikenne 
Seura on käynyt keskusteluja kaupun-
gin päättäjien kanssa Tammisalon alu-
een  liikennejärjestelyistä ja liikenne-
turvallisuudesta. Tämän seurauksena 
Tammisalontielle ja Ruonasalmentielle 
saadaan nopeusnäytöt hillitsemään lii-
kenneturvallisuutta vaarantavia ylino-
peuksia.

Ranta- ja vesialueet
Rantojen ja vesialueiden kunnostus-
hanketta koskevia neuvotteluja jatket-
tiin kaupungin hallintokuntien kanssa. 
Tammisaloseura katsoo, ettei kaupunki 
ole panostanut riittävästi vesialueiden 
kunnostamiseen. Erityisenä huolenai-
heena ovat Tiiliruukinlahden ja Poro-
lahden ruovikot ja niiden lisääntymi-
nen.

Jäsenyydet, osallistumiset
Seura oli jäsenenä Helsingin kaupun-
ginosayhdistykset ry HELKA:ssa ja 
Suomen kotiseutuliitossa.

Itsenäisyyspäivänä
pidettiin kirkolla lipunnostotilaisuus jo 
34. kerran yhteistoiminnassa Tammi-
salon Metsänkävijöiden ja Roihuvuo-
ren seurakunnan kanssa. Juhlapuheen 
piti Juhani Lönnroth. Lipunnostoa 
seurasi juhlamessu ja Tammisaloseu-
ran järjestämä kahvitilaisuus.

Valokuvanäyttely  
”Tammisalo – ihmisten saari” 
on ollut esillä kirkon tiloissa elokuun 
alusta.

Hallinto
Hallitukseen kuului toimintavuonna 
puheenjohtaja Juha Parikka, varsinai-
set jäsenet Jari Friman, Tuula Kollin, 
Hanna Kontra, Eija Latva-Hoppala, 
Taina Seesto ja Soile Tolonen, vara-
jäsenet Arja Björkman, Anna-Mari 
Kaskinen, Yrjö Lampinen, Jarmo 
Rouvinen, Aki Saari ja Eija Tolpo. 
Toiminnantarkastajat Anu Talman ja 
Annukka Aarnio-Syväoja. Seuralla on 
ollut liikennetyöryhmä, vesialueiden 
työryhmä ja taloustyöryhmä.

Hallituksen kokouksia pidettiin 4 kpl, 
lisäksi työryhmien tapaamisia ja neu-
votteluja tarpeen mukaan.

Yhdistetty kevät- ja syyskokous pidet- 
tiin 03.11.2021 Tammisalon kirkolla. 
Kokous hyväksyi tilinpäätökset 2019 
ja 2020 sekä valitsi hallituksen toi-
mikaudelle 2022-2023. Kokouksen 
jälkeen pidettiin asukasilta aiheena lii-
kennesuunnitelmat Tammisalossa ja 
lähialueilla. Mukana oli Johanna Iivo-
nen, itäisen tiimin päällikkö Helsingin 
kaupunkiympäristöstä.

Tammisaloseura ry:n toimintaa vuonna 2021
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 71. toimintavuosi, yhdistys on perustettu vuonna 1950.

Tammisaloseura ry hallitus 2022
Kontra, Hanna 
puheenjohtaja   
hanna.kontra@gmail.com

Latva-Hoppala, Eija  
eija.latvahoppala@elisanet.fi

Ropponen, Roope 
varapuheenjohtaja  
roope.ropponen@gmail.com

Rouvinen, Jarmo  
jarmo.rouvinen@airo.fi

Saari, Aki  
aki.saari@lakisaari.fi 

Seesto,Taina   
taina.seesto@gmail.com

Tolonen, Soile 
sihteeri, taloudenhoitaja  
soile.tolonen@gmail.com

Varajäsenet: 
Kollin, Tuula  
tuula.kollin@hotmail.com

Lampinen, Yrjö  
yrjo.lampinen@gmail.com

Saartio-Itkonen, Marianna  
marianna.saartio.itkonen@gmail.com

Tolpo, Eija  
eija.tolpo@kolumbus.fi



23 kuvataulua, joissa yhteensä 139 
kuvaa Tammisalosta ja sen asukkaista 
vuosikymmenten ajalta.

Näyttelyn aukioloajoista vastaa  
Tammisalon kirkon suntio  
Jaana Kangas p. 050 523 5820

Tervetuloa Tammisalon kirkolle 
valokuvanäyttelyyn 

Tammisalo  
– ihmisten saari
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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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