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KO KO U S K U T S U
Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
ke 8.11.2006 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1.
Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat:
• Puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen
jäsenten vaalit
• Jäsenmaksusta päättäminen
• Toimintasuunnitelmasta päättäminen
• Talousarviosta päättäminen

Klo 18.00 lähtien kirkon aulassa:
• vastaanotetaan vuoden 2006 jäsenmaksuja
• myydään Tammisalon isännänviiriä (40 euroa)
• myydään Tammisalon heijastinta (2 euroa)
• nähtävänä kuvia Tammisaloseuran
tapahtumista, mm. Elojuhlista ja risteilystä

Äänioikeus on vuoden 2006 jäsenmaksun
maksaneilla.

Tammisaloseura tarjoaa iltakahvin tai -teen.

Varsinaisen kokouksen päätyttyä
keskustelua asukkaiden toivomusten,
aloitteiden sekä kehittämis- ja
talkookohteiden pohjalta.

Tammisaloseura ry :n hallitus

Tule vaikuttamaan
asuinalueesi asioihin!
Tällä jäsenmaksulomakkeella ehdit vielä maksaa tämän vuoden jäsenmaksun.

Jäsenmaksu v. 2006
EUR 7,-/ henkilöjäsen
EUR 50,-/ kannattava jäsen
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Tammisalon Elojuhlat
Tammisalon syyskausi avattiin jälleen yhdessä perinteisillä Elojuhlilla torstaina
17.8.2006. Mukana oli runsas
määrä yleisöä ja sääkin oli
suosiollinen.
Tammisaloseura ry myi kahvia ja pullaa
sekä järjesti suositut arpajaiset, joihin
oli saatu voitoiksi lahjoituksia usealta
yritykseltä.
Tammisalon Tahti esitteli viime talvena
alkanutta toimintaansa.
Tammisalon VPK esitteli miehistönkuljetusautoa ja tikasautoa sekä järjesti
sammutusnäytöksen kodin ensisammutusaiheista.
Partiolippukunta Tammitytöt esitteli
toimintaansa sekä paisto räiskäleitä.

Partiolippukunta Tammisalon Metsänkävijät grillasi makkaroita ja esitteli
toimintaansa.
Tammisalon Partiotuki piti käytettyjen
kirjojen kauppaa.
MLL:n Tammisalon-Roihuvuoren
yhdistys jakoi lapsille ilmapalloja, piti
namipyörää ja esitteli toimintaansa.
Tammisalon päiväkodin vanhempaintoimikunta esitteli toimintaansa sekä
myi Tammisalo-kasseja, joissa lasten
piirtämä Tammisalo-aiheinen kuva.
Lions Club Helsinki Tammisalo paistoi
muikkuja ja jakoi vuosittain myöntämänsä Tammisalo-palkinnon, jonka
tänä vuonna sai 16-vuotias luistelija
Sara Vedenoja.
Roihuvuoren Seurakunta lahjoitti runsaasti pöytiä, keittiön ja sähköä käyttöömme
Tuttu Trio viihdytti aina yhtä ihanalla
musiikillaan.

Historiallinen kulttuuriristeily
m/s Victorialla 10.9.
Osana Euroopan rakennusperintöpäivien tapahtumia Tammisaloseura ry
järjesti jäsenistölleen historiallisen kulttuuriristeilyn, johon osallistu 81 henkilöä. Risteilyaluksena oli Sunlines
varustamon M/S Victoria. Risteilyn
reitti kulki pitkin Tammisalon rantoja
ja Itä-Helsingin saaristossa.
Reitin selostajana toimi tietokirjailija
ja historioitsija Jan Strang kertoen mitä

rannoillamme ja saaristossamme on
ennen ollut ja mitä siellä on nyt. Jan
Strang on kirjoittanut mm. kirjan
”Tammisalo-paratiisi meren äärellä”
ja tänä syksynä ilmestyyy hänen toimittamanaan teos ”Suomenlahden saaristokartasto 1880”.
Risteily oli täyteen myyty ja osallistujat
toivoivat jatkossakin vastaavanlaisia
tapahtumia.

Tonteilta katualueelle ulottuva oksisto
Turvallisen ja sujuvan liikenteen takaamiseksi velvoittavat tieliikennelaki ja
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys
hoitamaan tontilla olevat puut,
istutukset ja pensasaidat niin, etteivät
ne haittaa katualueen liikennettä tai
estä liikennemerkkien ja katunimikilpien havaittavuutta.
Vapaata tilaa tulee olla jalkakäytävällä
3m:n korkeudelta ja ajoradalla 4,8 m:n
korkeudelta.
HKR Ympäristötuotanto
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ILMOITUSHINNAT
1/8 sivu 42 €
1/4 sivu 84 €
1/2 sivu 168 €
1/1 sivu 252 €

TAMMISALOSEURA KIITTÄÄ
ELOJUHLIEN LAHJOITTAJIA
Altay Oy
Apteekki Megahertsi
Cafe Faster
Danone Finland Oy
Famon Oy
Foto Bögelund Oy
Herttoniemen Apteekki
Herttoniemen Kukka
Herttoniemen Optiikka
Iha-lines Oy
Itäkeskuksen Apteekki
J-P Mainos
Kampaamo Salon Verde
Keops Mikonkatu
K-Supermarket Hertta
K-Tammikulma
Marimekko
Markan Talo
Megaeläin
Megasuutari
Metropesu
Nordea, Herttoniemi
Oy Trans-Meri Ab
Onnenkuvat Elokuva Oy
Optilook
Opushammas
Pikku Kenguru
Planmeca Oy
Porvoon Liikenne Oy
Rakkaat Haukut
Royal Line Oy
Sako Oy
Saluuna Herttua
Sampo Pankki, Herttoniemi
Sellina Oy
Sporttikuja
Starkki
Sun Lines Oy
Top-sport
Varustamo Oy J.L. Runeberg
Vianor
Voglia
Yksityishenkilöitä

Tammisalon kirkolla tapahtuu
31.10. klo 18.30 Valon ilta
"Ehtoollinen, elämän leipä"
Sirkku Tervonen
28.11. klo 18.30 Valon ilta
"Tahdotko tulla terveeksi"
Marko Mattila
6.12. klo 10.00

Itsenäisyyspäivän
Jumalanpalvelus

13.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut
24.12. klo 17.00 Jouluaaton hartaus
25.12. klo 10.00 Jouluaamun messu

Itsenäisyyspäivä 6.12.2006
• Lipunnosto klo 9.30
• Jumalanpalvelus klo 10.00
• Tammisaloseura tarjoaa
juhlakahvit

KEVÄTKUKKIA JA KESÄKUKKIA KAIKKIEN ILOKSI
Kaupunki lahjoitti jälleen tänä vuonna
Tammisalolaisille kesäkukkia, jotka
istutettiin talkoovoimin liikenneympyrään ja Mäntypaadentien kolmioon. Talkooväkeä oli 13 henkeä.
Keväällä kukkivia sipulikasveja on tänä
syksynä myös istutettu lisää samoihin
paikkoihin talkoovoimin. Joten ensi
keväänä on jälleen kukkaloistoa nähtävillä.

Tammisaloseura ry:n hallitus 2006
Liesmaa, Inka, puheenjohtaja
puh. 050-5051463
inka.liesmaa@kolumbus.fi
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Viljanen, Juha L., varapuheenjohtaja
puh. 0400-311789
juha.l.viljanen@reppu.net

Pasanen, Helena
puh. 050-5459865
0505459865@netti.fi

Kollin, Tuula, sihteeri
puh. Tammisaloseura 050-365 5706

Terämaa, Anitta
puh. 050-3078349
anitta.teramaa@kolumbus.fi

Itäaho, Salla
Puh. 050-566 5618
salla.itaaho@kolumbus.fi
Korhonen, Reijo
puh. 0400-400602
reijokor@gmail.com
Strang, Jan
puh. 050-558 8579
jan.strang@strang.fi
Tolonen, Soile
puh. 0500-444231
soile.tolonen@onnenkuvat.com
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Terämaa, Pauliina
puh. 0440-837677
pau_ski@hotmail.com
Vyyryläinen, Jaana
puh. 040-5509484
jaana.vyyrylainen@pp.inet.fi

TAMMISALOSEURAN GSM:

050-3655 706
Jätä viesti – kuuntelemme
ne säännöllisesti.

info@tammisaloseura.fi
www.tammisaloseura.fi

Vanhanväylän puiston ja tulvavallin
rakentaminen käynnistyy
Vanhanväylänpuiston puistosuunnitelma hyväksyttiin
yleisten töiden lautakunnassa
5.10.2006. Puiston rakentaminen käynnistyy vielä tänä
syksynä – puustoa poistetaan
tulevan tulvavallin alta ja
vallin täyttötyö alkaa.

Suunnittelualue
Alue sijaitsee Tammisalon kanavan,
kirkon ja pientalokortteleiden rajaamalla alueella. Puisto liittyy ympäröivään katuverkkoon, Väylänrinteeseen
ja Ruonasalmentiehen, kapeiden viheryhteyksien välityksellä, jotka kuuluvat puistoalueeseen. Alueen kaava
nro 2986 on vahvistettu 27.2.1950.
Tammisalon kanavan varsi on ollut
aiemmin avointa niittyä, joka on vähitellen umpeenkasvanut. Nykyisin se
on tiheää, noin 20-30 -vuotiasta lehtomaista metsää, jonka pääpuulajeina
ovat koivu ja tervaleppä. Puiston itäreunassa kasvaa noin 70-vuotiaita tervaleppiä, joista osa on jo melko huonokuntoisia. Puistossa ei ole erityisiä
arvokasveja tai muita arvokkaita kohteita.
Puiston halki johtaa kivituhkapintainen
käytävä. Rannassa sijaitsee pitkospuureitti. Tammisalon kirkon lähellä on
aikaisemmin ollut leikkipaikka, josta

leikkivälineet on poistettu. Leikkipaikan
vieressä sijaitsee pelialue, jossa on
katukoripalloteline.
Vuoden 2005 alussa Tammisalon kanava tulvi niin voimakkaasti, että vesi
nousi osaan puiston reunoilla sijaitsevista rakennuksista. Lähes koko puisto
oli tuolloin veden peitossa.

Suunnittelun lähtökohdat ja
tavoitteet
Vanhanväylänpuiston suunnittelun
peruslähtökohdat ovat Tammisalon
kanavan varren kasvillisuus sekä avoin
leikki- ja pelialue, jotka kaikki ovat
peruskunnostuksen tarpeessa. Lisäksi
suunnittelun lähtökohdaksi otettiin
tulvien pysäyttäminen puiston alueella.
Vanhanväylänpuiston kunnostamisen
tavoitteena on saada aikaan kaikille
turvallinen ja viihtyisä puisto, jossa on
pienimuotoinen leikkipaikka ja Tammisalon ala-asteen koululaistenkin
käytössä oleva pelikenttä. Kanavan
varren kasvillisuutta harvennetaan
niin, että siitä saadaan ilmeeltään vaihtelevaa: rantaan jätetään sekä puustoa
kasvavia että avoimia alueita. Käytävien
ja pitkospuiden kunto tarkistetaan ja
puiston valaistus uusitaan. Puistoon
sijoitetaan tulvapenger tulvavesien
nousun estämiseksi puistoon ja
sitä reunustaville tonteille.
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