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Kutsu kevätkokoukseen
Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
ke 28.3.2007 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7. Tammisaloseuran sääntöjen §6 muutos.
8. Kokouksen päättäminen.

Valmistaudumme ylipormestarin
asukasiltaan
Kokouksen päätyttyä keräämme jäsenistöltä
evästyksiä ja toivomuksia asioista, joita tulisi
käsitellä ylipormestarin asukasillassa ensi
syksynä Tammisalossa.
Klo 18.00 lähtien kirkon aulassa:
Viirin vaihto uuteen!
• Tammisalon Isännänviiri 3m ja 4m (40 euroa)
Tuo vanha viirisi vaihdossa, hyvitämme
10 euroa uuden hinnasta.
• vastaanotetaan vuoden 2007 jäsenmaksuja
Tammisaloseura tarjoaa kahvin tai teen.

Äänioikeus on vuoden 2007 jäsenmaksun
maksaneilla.

Tammisaloseura ry :n hallitus

Tällä jäsenmaksulomakkeella ehdit vielä maksaa tämän vuoden jäsenmaksun.

Jäsenmaksu vuodelle 2007
EUR 8,-/ henkilöjäsen
EUR 12,-/ perhe
EUR 50,-/ kannattava jäsen
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Tammisaloseura ry • Tammelund Sällskapet rf
TOIMINTAA VUONNA 2006
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 56. toimintavuosi, yhdistys on perustettu
vuonna 1950.
Vuoden 2006 toiminnan alkaessa oli
jäsenmäärä 319 maksanutta henkilöjäsentä ja 3 kannattavaa jäsentä. Vuoden
lopussa jäsenmäärä oli 307 maksanutta
henkilöjäsentä ja 10 kannattavaa jäsentä. Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana: puheenjohtaja Inka Liesmaa,
varapuheenjohtaja Juha L. Viljanen,
sihteeri Tuula Kollin, Reijo Korhonen,
Salla Itäaho, Jan Strang ja Soile Tolonen.
Varajäseninä: Helena Pasanen, Anitta
Terämaa, Pauliina Terämaa ja Jaana
Vyyryläinen.
Seuran taloudenhoitajana toimi hallituksen ulkopuolinen seuran jäsen Tarja
Hämäläinen. Tilintarkastajina toimivat
Heikki Koskelainen ja Jaakko Luoma.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 29.3.2006 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 17
jäsentä. Ennen varsinaista kokousta
HKR:n järjestämä asukastilaisuus tulvavallin rakentamisesta Vanhanväylän
puistoon.
Syyskokous 8.11.2006 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 21 jäsentä.

Hallituksen kokouksia
pidettiin vuoden aikana 11 kpl, lisäksi
hallituksen epävirallisia tapaamisia,
kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja
tarpeen mukaan.
Helsingin kaupunkiin pidettiin yhteyttä
puhelinneuvotteluin ja maastokäynnein
seuraavien osastojen kanssa: HKR katuja puisto-osasto, HKR luonnonhoitoyksikkö, HKR yleisten alueiden palvelu,
HKR tekniikka: Stop töhryt ja Siisti
stadi. Lisäksi KSV liikennesuunnitteluosasto, KSV asemakaavaosasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos, Helsingin
Energia, Rakennusvalvontavirasto, Paperinkeräys Oy, JCDecaux Oy ja YTV.

Tolonen ja taittajana Petteri Tolonen.
Ensimmäisen numeron jakelun hoiti
Posti mainosjakeluna ja toisen hallituksen sihteeri Tuula Kollin. Tammisalon Sanomat tallennettiin myös seuran
www-sivuille www.tammisaloseura.fi,
josta ne on luettavissa pdf-tiedostona.
Lisäksi julkaistiin jaettavat tiedotteet
Elojuhla ja Historiallinen kulttuuriristeily. Tiedotteet olivat myös luettavissa seuran internet-sivuilta.
Seuran ilmoitustaululla olivat tiedotteet: kevätkokous, syyskokous, Itsenäisyyspäivä, ongelmajäteautot, kevätsiivoustalkoot, kesäkukkien istutustalkoot
ja Vanhanväylän puiston kunnostussuunnitelma, joka myös jaettiin puiston
lähialueella asuville jäsenille.
Elojuhla-tiedote jaettiin talkoovoimin
seuran sihteerin Tuula Kollinin toimesta joka talouteen Tammisaloon sekä
osaan Laajasaloa ja Roihuvuorta.
Historiallisen kulttuuristeilyn tiedote
postitettiin Tammisaloseuran jäsenille.
K-Tammikulman eteisessä on myös
seuran postilaatikko aloitteita varten.
Seuralla on käytössään oma gsm-numero sekä sähköpostiosoite info@tammisaloseura.fi, joihin on otettu vastaan
viestejä ja terveisiä.

www-sivut ja hallituksen
yhteinen sähköpostiosoite
Tammisaloseura on kertomusvuoden
aikana ylläpitänyt Internet-sivuja osoitteessa www.tammisaloseura.fi ja sähköpostiosoitetta info@tammisaloseura.fi.
Sivuilla on tietoa Tammisaloseuran toiminnasta ja linkkejä alueemme muihin
järjestöihin sekä palveluihin. Ensimmäinen mainosbanneritila myytin vuoden ajalle. Sivujen päivitys ja kehitys
on jatkuvaa. Sivujen visuaalisen ilmeen
on luonut Emilia Tolonen ja teknisen
toteutuksen Jussi Suntio. Sisältötuotan-

Tiedotus
Seuran tiedotuslehteä Tammisalon
Sanomia julkaistiin kaksi numeroa.
Lehden toimitusvastaavana toimi Soile
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nosta vastaa seuran hallitus.

Tammisalon Tahti
Tammisaloseura on hyväksynyt alajaoksekseen Tammisalon Tahti -nimisen
ryhmittymän ja laatinut sille toimintaohjeet Tammisaloseura ry:n osana.
Tahti toimii alueen nuorison ja lasten
hyväksi järjestämällä heille urheilu- ja
virkistystoimintaa.

Tammisalon Isännänviiri
Keväällä 2003 tuli myyntiin 100 kpl
Tammisalon Isännänviirejä. Myyntihinta on 40 euroa/kpl. Viirejä on jäljellä
33 kpl.

Heijastin Tammisalon tunnuksella
Tammisaloseura suunnitteli ja tilasi
vuonna 2004 Tammisalon tunnuksella
500 kpl heijastimia, joita on jäljellä
99 kpl.

“Tammisalo - paratiisi meren
äärellä”-kirja
Kirja on loppuunmyyty. Mahdollisesta
uudesta painoksesta ei ole tehty vielä
päätöstä.

Stipendit/lahjoitukset
Tammisalon päiväkodin vanhempaintoimikunta Lasten mediasuojelu luentoa varten 200,- euroa.
Tammisalon Tahti tarvikehankintoja
varten 5,90 euroa.

Jäsenpalvelut
Historiallinen kulttuuriristeily jäsenille
oli syyskuun 10.pnä. Osallistujia 81
henkilöä. Risteilyn kulut olivat 1196,78
euroa, pääsylipputuloina saatiin jäsenistöltä 894,- euroa. Tammisaloseura
maksoi erotuksen. Lisäksi tehtiin runsaasti talkootyötä.

Kaikki alueen kunnostus ja viihtyvyyttä
lisäävä työ on tehty Tammisaloseuran
toimesta tai aloitteesta.

Talous

Elojuhlat
Perinteiset Elojuhlat vietettiin 17.8.
Vanhanväylän puistossa. Mukana olivat
Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon
VPK, Lions Club Helsinki-Tammisalo,
Tammitytöt, Tammisalon Metsänkävijät, Tammisalon Partiotuki, Mannerheimin Lastensuojeluliitto paikallisosasto, Tammisalon päiväkodin
vanhempaintoimikunta ja Roihuvuoren seurakunta. Sää suosi jälleen ja
osallistujia oli arviolta 700.

Muut tapahtumat
Tammisalon siivoustalkoot pidettiin
18.5. Kaupunki toimitti talkoisiin välineitä ja jätesäkkejä sekä keräsi täydet
säkit seuraavana päivänä. Osallistujia
oli 29 henkilöä.
Kesäkukkien istutustalkoot pidettiin
12.6. Kaupunki lahjoitti toisen kerran
kesäkukkia Tammisaloon.
Kevätkukkasipulit istutettiin talkoovoimin 15.10. Kaupunki lahjoitti sipulit.
Pensaat liikenneympyrässä leikattiin
talkoovoimin 26.10.
Itsenäisyyspäivän perinteinen lipunnostotilaisuus keräsi jälleen runsaasti

osanottajia. Partiolaiset huolehtivat
lipunnostosta, juhlapuheen piti Pekka
Laurikainen, Tammisalon partiotuki ry
ja musiikista huolehti Karelia Kvartetti,
jonka Tammisaloseura kustansi. Jumalanpalveluksessa saarnasi kirkkoherra
Matti Malmivaara, liturgina toimi Hanna Vasiljev ja juhlakahvit tarjosi Tammisaloseura ry.

Puistoalueet
Vanhanväylän puistosuunnitelma ja
tulvavallien rakennustyön suunnitelma
on hyväksytty 5.10. Yleisten töiden
lautakunnassa. Varsinaiset kunnostustyöt ja tulvavallin rakentaminen aloitetaan vuoden 2007 alussa. Työ kestää
koko vuoden. Väylänrinteen puistoon
saatiin penkki. Ruonasalmen puiston
puistokäytävä on kunnostettu. Tammisalon kanavan rantaan on asennettu
tuhkakuppi. KPO maalasi puiston
penkkejä.

Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi
vuonna 2006 307 henkilöjäsentä ja 10
kannattavaa jäsentä. Jäsenmäärän ollessa edellisen vuoden lopussa 319 henkilöjäsentä ja 3 kannattavaa jäsentä.
Jäsenmaksu oli 7 euroa/henkilöjäsen ja
50 euroa/kannattava jäsen. Jäsenmaksulomakkeet postitettiin jäsenistölle.
Elojuhlilla järjestettiin arpajaiset, joihin
saatiin tavaralahjoituksia 42 eri yritykseltä sekä yksityishenkilöiltä. Varainhankintaa hoidettiin lisäksi myymällä
Tammisalon Isännänviiriä sekä Tammisalon omalla tunnuksella teetettyjä
heijastimia.
Tammisalo-paratiisi meren äärellä kirjan edellisten vuosien myynnistä
saatuja tuloja on sijoitettu vuonna 2002
osakkeisiin, joita varten seuralla on
arvo-osuustili. Osinkotuloja sijoituksista seura sai vuonna 2006 1696,40 euroa.
Lahjoituksia nuorisotoiminnan tukemiseksi jaettiin yhteensä 205,90 euroa.
Seuran hallituksen tarkoitus on saada
sijoituksille tuottoa siten, että seuralla
olisi mahdollisuus antaa vuosittain lahjoituksia, avustuksia ja stipendejä hyväksi katsomiinsa kohteisiin.
Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää
1865,17 euroa. Taseen loppusumma on
23 770,97 euroa. Seura ei ole maksanut
palkkoja eikä palkkioita. Kaikki työ on
tehty vapaaehtoistyönä.
Erityisen kiitoksen ansaitsee Tuula
Kollin yhteydenpidosta Helsingin
kaupunkiin puisto- ja ympäristöasioiden hoidossa.

Rannat
Ruovikoita on leikattu viime vuosina
kolme kertaa, seuraava leikkaus tapahtuu vuonna 2007.
Helsingin pelastuslaitos sukelsi Tammisalon uimarannan pohjan keväällä ennen uimakauden alkua. Muuten uimaranta siivottiin ja kunnostettiin
talkoovoimin. Rantapenkit ja uimakoppi maalattiin Tuula Kollinin ja Mauno
Valkeisen toimesta. Tammisaloseura
kustansi uimakopin maalin.

Katualueet
Pellonperäntie 7-9 kohdalla jalkakäytävä
päällystetty uudelleen ja edelleen ulkoilupolku Ruonasalmentielle. Mäntypaadentie 2 -Paasitie alueelle asennettu
kaide jalkakäytävän reunaan.
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Kulttuuriristeilyn selosti Jan Strang.

Tammisalon
kirkolla
tapahtuu
5.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoolliskirkko
7.4. klo 22 Pääsiäisyön rukoushetki Tammisalon
kirkossa ja vaellus Pääsiäisyön messuun
Roihuvuoren kirkkoon, joka alkaa klo 23,
Marko Mattila, Sirkku Tervonen, Minna
Järvinen ja Kerttu Pöllänen. Yömessun jälkeen
pääsiäistarjoilu Roihuvuoren seurakuntasalissa.
8.5. klo 18 Kirkkohetki: Rukoilen, kuuleeko kukaan?
Vietämme myös ehtoollista, iltatee. Marko
Mattila, Hannele Juvonen, Hannele Filppula.

Päiväkerho
Päiväkerhoon ilmoittautuminen on Tammisalon kirkossa
maanantaina 14.5. klo 18-19. Ohjaajana toimii Brita
Huuskonen.
Kerho on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. 3-vuotiaat
voivat olla kerhossa kahtena päivänä viikossa, vanhemmat
lapset viitenä päivänä. Kerhoaika on klo 9-12.
Tiedustelut: ohjaaja Brita Huuskonen puh. 23405723 tai
lapsityön lehtori Satu Helohonka puh. 23405703.

Tammisaloseura ry:n
hallitus 2007
Puheenjohtaja:
Liesmaa, Inka, p. 050-505 1463, inka.liesmaa@kolumbus.fi
Varsinaiset jäsenet:
Itäaho, Salla, p. 050-427 9229, salla.itaaho@kolumbus.fi
Kapuli, Tuija, p. 040-581 5660, tuija.kapuli@edu.hel.fi
Korhonen, Reijo, p. 0400-400 602, reijokor@gmail.com
Strang, Jan, p. 050-558 8579
Kokoussihteeri:
Tolonen, Soile, p. 0500-444 231, soile.tolonen@onnenkuvat.com
Varapuheenjohtaja:
Viljanen, Juha L., p. 0400-311 789, juha.l.viljanen@reppu.net
Varajäsenet:
Talous, jäsensihteeri:
Kollin, Tuula, p. 050-367 4819
Pasanen, Helena, p. 050-545 9865, 0505459865@netti.fi
Terämaa, Anitta, p. 050-307 8349, anitta.teramaa@kolumbus.fi
Terämaa, Pauliina, p. 0440-837 677, pau_ski@hotmail.com
Vyyryläinen, Jaana, p. 040-550 9484, jaana.vyyrylainen@pp.inet.fi

Parturi-kampaamo

Studio Shape
Olemme avanneet uudistetun parturikampaamon entisen kampaamo MarjaLeena Saarisen tiloihin, ja meiltä nyt
myös lasten hiusten leikkaukset sekä
huippusuositut aito hiuspidennykset
Ruonasalmentie 17
Avoinna Ma-Pe 9-17
La sopimuksen mukaan
Puh. 755 3645

Muut yhteystiedot:
Tammisaloseura ry.
www.tammisaloseura.fi
p. 050-3655 706
info@tammisaloseura.fi
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