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Kokouskutsu
Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen
Käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
7. Kokouksen päättäminen
Äänioikeus on vuoden 2020 jäsenmaksun maksaneilla.
Tarjolla on kahvia, teetä sekä kakkua.
Tervetuloa!
Tammisalo ry:n hallitus

ASUKASILTA
Varsinaisen kokouksen jälkeen n. klo 18.30
jatketaan asukasillalla, jossa Helsingin kaupunkiympäristön liikenne- ja katusuunnittelupalvelun
itäisen tiimin päällikkö Johanna Iivonen esittelee
liikenteen suunnitelmia Tammisalossa sekä koko
Itä-Helsingissä.
Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisaloseuran jäseneksi: henkilöjäsenyys 15 €, perhejäsenyys 20 €,
yhteisö- /kannattava jäsenyys 50 €
sekä ostaa
- Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihko 5 €
suomenkielinen tai ruotsinkielinen
- kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä”
juhlavuoden hintaan 20 €
- Tammisalon isännänviiri, 3m ja 4m 50 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 45 €

Jos et vielä ole Tammisaloseuran jäsen, maksamalla jäsenmaksun voit liittyä!

2020
15 €
20 €
50 €

Puheenjohtajan palsta

Ilmastonmuutos ja Tammisalo
Ilmastonmuutoksen problematiikka on
tullut jokapäiväisen elämämme osaksi,
halusimme sitä tai emme. Ikävä kyllä
se koskettaa myös meitä tammisalolaisia ja sen kanssa on opittava elämään.
Pohdin tässä mitä ilmastonmuutos tarkoittaa meille tammisalolaisille.
Kansainvälisessä julkisuudessa ja kotimaisessa keskustelussa on pitkään kiistelty, onko ihmisen toiminnallaan aiheuttama ilmaston lämpeneminen totta
vai ei. Tieteellinen, tutkimustyöhön
pohjautuva faktapohjainen diskurssi
on asiasta lähes yksimielistä. Näin ollen
voimme luottavaisin mielin suhtautua
ilmastonmuutokseen tosiasiana, jota
nykytiedoin on vaikea kiistää. Toisaalta
pitää tosin muistaa, ettei tiede perustu
määräenemmistöpäätöksiin, vaan tieteellisen metodein suoritettuun näyttöön, jossa yksi voi olla yhteensä enemmän kuin tuhat muuta.
Samalla on muistettava, ettei yksilöä tulisi liiallisesti syyllistää, sillä se
ei johda kuin huonoihin tuloksiin ja
heikkoon motivaatioon kansalaisten
parissa. Kestävät ratkaisut syntyvät yhteisötasolla ja suuremmissa struktuureissa, jotka johtavat kansainvälisestä
yhteistyöstä omalle takapihalle.
Helsingin hiilineutraalisuustavoite 2035
on tiukka ja sen toteuttaminen edellyttää kaikkien saamista mukaan.
Suurimmat päästöt aiheutuvat Helsingissä lämmityksestä, joka on 60 prosenttia. Toiseksi suurimmat päästöt tulevat liikenteestä, joka on 25 prosenttia
kokonaispäästöistä.
Miten sitten tammisalolaisen tulee
omassa toiminnassaan edesauttaa Helsingin kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamista? Tätä varten käännyin parhaan mahdollisen asiantuntijan, eli
Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja
Esa Nikusen puoleen ja kysyin vinkkejä
käytännön elämään siitä, miten omalla kohdalla voisi pyrkiä parempaan
ilmastoystävällisyyteen. Tässä Esan
keskeisimmät huomiot ja vinkit kohti
hiilineutraalia arkipäivää:

Asunto
Oman asunnon energian kulutusta voi
pienentää mm. lämpötilaa alentamalla (yksi aste merkitsee 4%). Asuntoa
hankkiessa ei pitäisi ostaa tarpeettoman isoa ja rakennuksen energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Ilmalämpöpumput ja maalämmön
hyödyntäminen sekä aurinkopaneelit
ovat esimerkkejä investoinneista, jotka
ovat ilmastotavoitteiden kannalta hyviä ja pitkällä aikavälillä taloudellisesti viisaita. Peruskorjausten yhteydessä
energiatehokkuutta kannattaa aina parantaa.

Liikkuminen
Liikkumisessa kävely ja pyöräily ovat
kunnonkin kannalta hyviä. Joukkoliikenne seuraavana. Oman auton käyttöä
olisi hyvä minimoida mahdollisuuksien mukaan ja autoa hankittaessa ostaa mahdollisimman vähän fossiilisia
polttoaineita kuluttava malli. Kimppakyydit säästävät ilmastoa. Lentomatkustaminen ja laivaristeilyt kuluttavat
polttoainetta paljon, siksi turhia lentoja
ja laivamatkoja olisi hyvä välttää. Toisaalta kaikkea iloa ei elämältä voi viedä,
eikä lomamatkustamisesta tule ainakaan liiallisesti kantaa huonoa omaatuntoa.

Mitä tulee usein tunteita herättävään
henkilöautojen pesuun omilla pihoilla, niin sekin on noussut teemaksi
Helsingissä, vaikka sillä ei välttämättä
olisikaan suuren suurta merkitystä ilmastonmuutoksen kokonaisuudessa,
mutta yhtenä tekijänä ja ekotekona se
kuitenkin omaa merkitystä. Oleellista
on noudattaa autojen pesusta annettua
kaupungin ohjeistusta, jonka mukaan
jos pesee omalla pihalla, ei pidä käyttää pesuaineita, ei varsinkaan liuottimia. Pelkän vesipesun tulisi riittää ja
vesi tulisi imeyttää omalla pihalla. Pesemisen frekvenssi on rajoitettu satunnaisuuteen, mikä Helsingissä tarkoittaa
noin kerran kuussa.
Monet katsovat, että kaikki nämä asiat
ovat kannatettavia, ei ainoastaan ilmaston, vaan myös terveyden ja taloudellisuuden näkökulmasta, mutta eri mieltä
saa luonnollisesti olla. Toivon kuitenkin, että me tammisalolaiset voimme
raikkain ja kannustavin mielin osallistua ympäristötalkoisiin, jotta hiilipäästöt saadaan kuriin ja kaupunkimme voi
nuo kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa saavuttaa. Siitä hyötyy myös
Tammisalo.

Kuluttaminen
Kun tarkastellaan asiaa Helsingin aluetta laajemmin, nousevat kulutukseen
liittyvät asiat esiin. Ne ovat vähintään
yhtä tärkeitä kuin kaupungin alueella
syntyvät päästöt. Ruoan osalta kasvispainotteinen ruokavalio on hyvä, lihan
syöntiä, tässä erityisesti naudanlihan,
on hyvä yrittää välttää. Itämeren kala
on nykyisin terveellistä asiantuntijoiden mukaan ja sitä syömällä poistaa
meren ravinteita tehokkaammin kuin
millään muulla tavalla. Ruokahävikki
on hyvä minimoida, osta siis vain mitä tarvitset.
Muiden tuotteiden kohdalla, vältä turhia hankintoja. Kun ostat, hanki hyvälaatuista ja kestävää, mielellään helposti
korjattavaa ja huollettavaa. Kun tavarasta tulee jäte, kierrätä se mahdollisuuksien mukaan raaka-aineeksi.
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Juha Parikka
Puheenjohtaja
Tammisaloseura ry
juha.v.parikka@gmail.com

Tammisaloseuran toimintaa vuonna 2019
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 69. toimintavuosi, yhdistys on perustettu vuonna 1950.
Jäsenet
Vuoden 2019 toiminnan päättyessä oli
jäsenmäärä 43 maksanutta henkilöjäsentä ja 80 maksettua perhejäsenyyttä
sekä 5 kannattavaa jäsentä. Näin ollen
äänivaltaisia jäseniä oli 203.

Yhteydenpito Tammisalon muihin
yhteisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä alueen
muiden järjestöjen sekä lähialueiden
kaupunginosien kanssa.

Aloitteet ja kannanotot
Tammisaloseura jatkoi neuvotteluja
Tammisalon puistossa sijaitsevan ns.
Konekarin laiturin käytöstä sekä rannalla olevien hylättyjen ja jätettyjen
veneiden poistosta, myös Tiiliruukinpuistosta.
Tammisaloseura on tehnyt ympäristöministeriölle kestävän kehityksen kulttuuriympäristösitoumuksen Tammi
salon alueelle, osana eurooppalais
ta
kulttuuriperinnön ympäristöstrategiaa.
Sitoumuksen tarkoitus on lisätä alueen
viihtyvyyttä ja elinvoimaa hoitamalla
ja kehittämällä omaa kulttuuriympäristöämme.
Rantojen ja vesialueiden kunnostushanketta koskevia neuvotteluja jatkettiin kaupungin hallintokuntien kanssa,
mm. Tiiliruukinlahden tulvavalli.

Vetoomus Tiiliruukinlahden
kunnostamiseksi
luovutettiin pormestari Jan Vapaavuorelle syyskuussa.

Tammisaloseura katsoo, ettei kaupunki
ole panostanut riittävästi Tammisalon
vesialueiden kunnostamiseen. Vetoomus liittyy kaupungin käynnistämään
Helsingin merelliseen strategiaan. Vetoomuksen allekirjoitti 206 henkilöä.
Syksyllä oli ranta- ja vesialueiden katselmus vesiteitse ympäristöjohtaja Esa
Nikusen kanssa.

Puistot ja metsäalueet
Syyskuun lopulla tehtiin kierros Tammisalon ranta-alueiden puistoissa
tutkien puustoa ja huoltotarpeita.
Asiantuntijoina mukana olivat kaupunkiympäristön metsävastaava Vesa
Koskikallio ja luontomestari Kari Vuosalmi.

Liikenne ja turvallisuus
Seura on käynyt keskusteluja HSL:n sekä kaupungin päättäjien kanssa Tammisalon alueen liikennejärjestelyistä ja
liikenneturvallisuudesta.

Yhteydenpidot
Yhteyttä pidettiin kiinteästi Helsingin
kaupungin ympäristön toimialaan,
kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen STARA:n katu- ja puistoosaston kanssa sekä kulttuuri-ja
vapaa-aikatoimintaan kuuluvan Liikuntaviraston kanssa.
Lisäksi yhteydenpitoa seuraaviin:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
liikennesuunnitteluosasto ja asemakaavaosasto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, Helsingin

kaupungin ympäristökeskus, Helsingin kaupungin hallintokeskus, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden
laitos, Rinki oy, Paperinkeräys oy, Fida
ja Helsingin poliisi.
Tammisaloseuraa on kuultu useissa
asemakaavaan ja rakennuslupiin liittyvissä hankkeissa sekä Vanhanväylänpuiston uuden tulvasuojelun rakentamisessa.

Jäsenyydet, osallistumiset
Seura oli jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:ssä ja Suomen
kotiseutuliitossa.

Kokoukset ja tapahtumat
Sääntömääräinen kevätkokous oli 28.03.
ja syyskokous 21.11.
Kesäkuussa istutettiin talkoilla kaupungin lahjoittamat kesäkukat ja elokuun toisella viikolla vietettiin Elo
juhlaa.
Itsenäisyyspäivän aamujuhlallisuudet
järjestettiin yhdessä Tammisalon Metsänkävijöiden ja Roihuvuoren seurakunnan kanssa.
Uuden vuoden aattona järjestettiin
lapsiperheiden ilotulitustapahtuma
yhdessä Tammisalon VPK:n kanssa.
Seura ei ole maksanut palkkoja eikä
palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaaehtoistyönä.
Tämä on lyhennelmä toimintakertomuksesta, joka esitellään kokonaisuudessaan kevätkokouksessa 26.3.2020.

Tammisaloseura ry hallitus 2020
Parikka, Juha, puheenjohtaja
juha.v.parikka(at) gmail.com

Seesto,Taina
taina.seesto(at)fi.ibm.com

Rouvinen, Jarmo
jarmo.rouvinen(at)airo.fi

Varsinaiset jäsenet:

Tolonen,Soile, sihteeri,taloudenhoitaja
soile.tolonen(at)gmail.com

Saari, Aki
aki.saari(at)lakisaari.fi

Varajäsenet:

Tolpo, Eija
eija.tolpo(at)kolumbus.fi

Friman, Jari
jari.friman (at)gmail.com
Kollin, Tuula
tuula.kollin(at)hotmail.com

Björkman, Arja
arjainkeri50(at)gmail.com

Kontra, Hanna, varapuheenjohtaja
hanna.kontra(at)gmail.com

Kaskinen, Anna-Mari
annamari.kaskinen(at)gmail.com

Rautiainen, Eija
eija.rautiainen(at)elisanet.fi

Lampinen, Yrjö
yrjo.lampinen(at)gmail.com

Toiminnantarkastajat
Anu Talman ja
Annukka Aarnio-Syväoja

www.tammisaloseura.fi • www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com • GSM 050 3655706
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Tahkolle laskettelemaan?
Tahkolle
laskettelemaan?
Tammisalon VPK tekee merkittävää
paikallista nuorisotyötä
ja tarjoaa maksuttoman harrastusmahdollisuuden
ja lähialueiden
lapsille japaikallista
nuorille. Järjestämme
taloyhtiöille
ja yhdistyksille
maksutonta paloTammisalon VPK
tekee merkittävää
nuorisotyötämyös
ja tarjoaa
maksuttoman
harrastusmahdollisuuden
turvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta.
Olemme
lisäksi kaikkina
vuorokaudenja aikoina
valmiina
lähtemäänpalokolTammisalon
lähialueiden lapsille ja nuorille.
Järjestämme
myös taloyhtiöille
yhdistyksille
maksutonta
mella
ajoneuvolla
palo- ja vuorokauden
pelasturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta.
Olemme
lisäksi kaikkina
aikoina valmiina lähtemään koltustehtäviin.
Yhteiskunnan
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TammisalonYöpyesVPK:n
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aiheutuvia
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mökeissä
tuetTammisalon
vapaaehtoista
pasäsi
Tahkolla
VPK:n
lokuntatyötä
Tammisalossa.
Goomökeissä
tuet
vapaaehtoista
pagleta mökin Tammisalossa.
nimellä ja tutustu
lokuntatyötä
Gootarkemmin
varusteltuihin
gleta mökinhyvin
nimellä
ja tutustu
Tammisalon Ski ja Tammisalon Golf
Tammisalon Slalom
mökkeihimme.
tarkemmin
hyvin
varusteltuihin
Tammisalon Ski ja Tammisalon Golf
Tammisalon Slalom
mökkeihimme.
MITÄ VAIN TAHKOLTA
Valittavanasi
yli TAHKOLTA
1000 majoitusvaihtoehtoa,
MITÄ VAIN
rinneliput, hiihtokoulu,
välinevuokraus,
Valittavanasi
yli 1000 majoitusvaihtoehtoa,
moottorikelkat,
mönkijät,
kokoukset, hevossafarit,
rinneliput,
hiihtokoulu,
välinevuokraus,
kanootit,
yritystapahtumat,
ohjelmat, catering,
moottorikelkat, mönkijät, kokoukset,
hevossafarit,
kuljetukset,
greenfeet ym. ohjelmat, catering,
kanootit,
yritystapahtumat,
kuljetukset, greenfeet ym.

Keskusvaraamo TAHKOcom Oy
Tahkolaaksontie 4a, 73310 Tahkovuori. Puhelin 017 481 400
Keskusvaraamo TAHKOcom Oy
booking@tahko.com | www.tahko.com
Tahkolaaksontie 4a, 73310 Tahkovuori. Puhelin 017 481 400
booking@tahko.com | www.tahko.com
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Joulun aika

Tervetuloa tutustumaan
ITSENÄISYYSPÄIVÄ
TAMMISALOSSA
TAMMISALOSSA
Tammisaloseuran
juhlavuoden
Kutsumme Tammisalon
asukkaat

Tammisalon
kirkossa
Joulun aika
Tammisalon
kirkossa
*****

viettämään
Suomen itsenäisyysKutsumme Tammisalon
asukkaat
valokuvanäyttelyyn
päivää
6.pnä
joulukuuta
2018
viettämään Suomen
itsenäisyysTammisalon
päivää 6.pnä kirkolle
joulukuuta 2018
Tammisalon kirkolle

Tammisalo
– ihmisten saari
Ohjelma:
Ohjelma:
klo 9.30
Lipunnosto,
Tammisalon partiolaiset
klo 9.30
Puhe,
Juhani
Lönnroth, Tammisaloseura
Lipunnosto, Tammisalon
partiolaiset
Orkesterina
puhallinorkesteri
Karelia kvartetti
Puhe, Juhani Lönnroth, Tammisaloseura
Orkesterina puhallinorkesteri Karelia kvartetti
klo 10.00
Jumalanpalvelus
klo
10.00
23 kuvataulua,
joissa yhteensä 139
Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen
Jumalanpalvelus
kuvaa
Tammisalosta
ja sen asukkaista
Kanttori PetriTimo
Tiainen
Kirkkoherra
Pekka Kaskinen
vuosikymmenten
ajalta.
Kanttori Petri Tiainen
Kirkkokahvit
Paikka:
Onnitalo, Mäntypaadentie 28
Kirkkokahvit
TERVETULOA!
Vierailuajat:
sunnuntaisin, tiistaisin ja
TERVETULOA!
torstaisin
klo 13.00-15.00
Tammisaloseura
ry, Tammisalon Metsänkävijät,
Ajalla:
15.03.
–
15.05.2020
Tammisalon
Partiotuki,
Roihuvuoren
seurakunta
Tammisaloseura ry, Tammisalon
Metsänkävijät,
Tammisalon Partiotuki, Roihuvuoren seurakunta

Tammenterhokirkko
*****
adventtisunnuntaina
Tammenterhokirkko
2.12. klo 15
adventtisunnuntaina
Riemukas
2.12. kirkkohetki
klo 15
kaikenikäisille!
Riemukas kirkkohetki
Kahvija mehutarjoilu
kaikenikäisille!
Kahvi- ja mehutarjoilu

*****
*****
Kauneimmat
joululaulut
ti 11.12. klojoululaulut
18.30
Kauneimmat
ti 11.12. klo 18.30

*****
*****
Aattohartaus

ma
24.12. klo 17
Aattohartaus
Essi Lyytinen,
Hannele
ma 24.12.
klo 17Filppula
Essi Lyytinen, Hannele Filppula
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