Hyvät Tammisaloseuran jäsenet,
Tammisalo on toistaiseksi selvinnyt hyvin koronakriisissä. Covid-tartuntatapauksia on
saarellamme ollut vain muutama. Viime viikkojen heikentyneestä tilanteesta voimme selvitä
vain kuuliaisella, tai peräti kurinalaisella, koronarajoitusten noudattamisella.
Lopulta tilanne selkiintyy vasta rokotteen voimin, josta kansainvälisten mediatietojen perusteella
on odotettavissa lupaavia tuloksia viimeistään ensi vuoden alkupuolella.
Tammisaloseuralle kuluva vuosi on merkinnyt eräänlaista ”hyppyvuotta”, kun olemme siirtäneet
lähes kaikki aktiviteettimme vuodella eteenpäin. Tämä koskee niin kevät- ja syyskokouksiamme
kuin perinteistä elokuun Elojuhlaa.
Viime kevään asukasilta liikennekysymyksistä siirrettiin aluksi tälle syksylle, mutta on nyt
kaavailtuna ensi keväälle.
Vain vaikuttamistyö kaupunkiin päin on jatkunut normaalisti. Olemme
keskustelleet niin vesiliikenteestä kuin kaupunginosamme ainoasta vapaasta Y-tontista
Rajaveräjäntiellä, jossa tavoitteemme on kaavamuutoksen aikaansaaminen.
Tammisalontielle on tiedossa nopeusnäyttö, jolla on tarkoitus saada kaaharit kuriin.
Tammisalon aukio, joka on liikennejärjestelyiltään epäselvä, on liikennesuunnittelijamme
lupausten mukaisesti saamassa kärkikolmiot.
Näillä toimenpiteillä uskomme liikenneturvallisuuden parantuvan edes osittain,
tosin emme vielä senkään jälkeen ole ideaalitilanteessa, vaikka etenemme seuran
liikennetyöryhmän johtopäätösten mukaisesti.
Porolahden ja Tiiliruukinlahden ruovikoista ja rehevöitymisestä on pidetty yhteyksiä kaupungin
toimijoihin, joilta odotamme toimenpiteitä vuosi sitten ylipormestarille luovuttamamme
kansalaisvetoomuksen seurauksena.
Kaupungin rattaat kuitenkin pyörivät hitaasti, joten pikavoittoja ei ole luvassa.
Sen sijaan odotamme vielä tänä syksynä myönteistä ratkaisua kaupungin nimistölautakunnalta
tekemäämme esitykseen Tammisalossa yli neljä vuosikymmentä asuneen
kirjailja, akateemikko Veijo Meren (1929-2015) muistopaikan nimeämiseksi.
Tammisaloseura juhlii tänä vuonna 70. toimintavuottaan. Juhlistimme merkkivuottamme
Tammisalo-aiheisella historiallisten valokuvien näyttelyllä ”Tammisalo - ihmisten saari”,
jonka on kuratoinut tammisalolainen alan ammattilainen Arja Björkman.
Näyttelyn ansiokkaan tuottamisen ja aineiston digitoinnin hoitivat yhteistyössä niin ikään
tammisalolaiset Asko ja Soile Tolonen.
Näyttely ehti olla avoinna Onnitalon tiloissa tasan yhden päivän, ennen kuin se jouduttiin
sulkemaan yleisöltä koronarajoitusten myötä.
Näyttelyn sähköinen kooste löytyy nyt myös netistä osoitteessa www.tammisaloseura.fi.

Seuran toiminnallinen ja taloudellinen tila on hyvä. Seuran jäsentilanne ei sitä kuitenkaan ole.
Jäsenmäärämme ei vastaa sen enempää toimintamme tasoa ja tavoitteita kuin Tammisalon
asukasmäärää.
2400 asukkaastamme vain alle 10 prosenttia on seuramme jäseniä, kun perinteisesti
lukumme on ollut 300 jäsenen luokkaa. Tämän vuoksi seuran hallitus on päättänyt toteuttaa
jäsenhankintakampanjan, jonka seurauksena toivomme ja uskomme tammisalolaisten
löytävän asukas- ja etujärjestönsä entistä paremmin.
Nykyistä runsaampi jäsenkunta veisi myös vaikuttamismahdollisuuksiamme eteenpäin.
Kampanjamme käynnistyy heti vuodenvaihteen jälkeen.
Ottakaamme tavoitteeksemme, että vähintään kunkin nykyisen jäsenen naapuri saadaan
mukaan toimintaamme!
Näin jäsenmäärämme tuplaantuisi yllättävän nopeasti.
Näillä sanoin toivotan jäsenillemme erinomaista loppuvuotta ja vuodenvaihteen juhlia,
jotka tänä vuonna nekin joudumme viettämään koronan varjossa.
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