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

2018

Tammisaloseura ry:n sääntö määräiseen syyskokoukseen

Käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat. 

Esityslista:
1.  Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  
 pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja  
 päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään vuoden 2019toimintasuunnitelma
6. Määrätään vuoden 2019 jäsenmaksujen suuruudet  
 ja maksuaika
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan- 
 tarkastajien palkkioista.
8. Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan seuralle puheenjohtaja vuodeksi 2019
11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet  
 erovuoroisten tilalle
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 
 varamiehet vuoden 2019 toimintaa tarkastamaan
13. Päätetään seuran koollekutsumistavasta
14. Kokouksen päättäminen
 

Kokouksen jälkeen n. klo 19.00 asukasilta teemalla 

UUDISTUS- JA RAKENTAMISHANKKEET 
TAMMISALON LÄHIALUEILLA
Aiheesta alustaa Helsingin kaupungilta tiimipääl likkö 
Anu Kuutti, joka vastaa Vartiosaaren ja Laajasalon alu-
een asemakaavoituksesta.

Lisäksi keskustelua asukkaiden ehdottamista aiheista. 
Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan.

Tilaisuudessa on mahdollisuus myös liittyä Tammisalo-
seuran jäseneksi sekä ostaa
• kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä”
• Tammisalon isännänviiri
• Tammisalon kotikaupunkipolku vihko suomi/ruotsi

Kahvi- ja teetarjoilu.

Tervetuloa!  
Tammisaloseura ry:n hallitus

KOKOUSKUTSU ASUKASILTA
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Puheenjohtajan palsta
Helsingin väkiluku kasvaa lähes 8000 
henkeä vuodessa, eli keskisuuren suo-
malaisen maaseutukunnan verran. Jos 
kasvu jatkuu nykyisenlaisena, Helsin-
gin väkiluku ylittää 700 000:n rajan 
vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin 
päättäjät ovat siis melkoisen haasteen 
edessä, jos mieli ylläpitää mielikuvaa 
Helsingistä “maailman toimivimpana 
kaupunkina”, kuten vastikään vahvis-
tetussa Helsingin kaupunkistrategiassa 
mahtipontisesti luvataan. 

Uusille helsinkiläisille on saatava katto 
pään päälle pikavauhtia, tuotettava 
uusia palveluja, kehitettävä uusia 
liikenneratkaisuja. Rannat ja lento-
kentät halutaan täyttää rakennuksilla, 
kaupunkia laajentaa myös mereen 
läjitetyille täyttömaille. Uusia siltoja 
kaivataan, katuja kavennetaan pyörä-
teiksi, kaupunkitunneleita suunnitel-
laan. Kaupungin suunnittelijoita näyt-
tää ohjaavan kolmen ainoan oikean 
totuuden periaate: “tehokkaammin, 
tiiviimmin, korkeammalle”. Pulmana 
on vain se, syntyykö siitä parempaa, 
ihmisläheisempää kaupunkia, ja tule-
vatko kaikki Euroopan pääkaupungit 
tulevaisuudessa näyttämään toistensa 
kaltaisilta. Suunnittelijoiden silmissä 
siintävät Pariisin kaupunkibulevardit 
ja Amsterdamin katukahvilat sekä Lon-
toon East-Endin tornitalojen rykelmät. 
Viis siitä, että täällä tuota ruusuista 
unelmaa ympäröisi räntäinen kaamos. 

Tammisalon lähiympäristökin on 
rajun muutoksen kourissa: Hertto-
niemen metroaseman ympäristön 
suunnitelmat ovat valmistuneet, ja 
niitä jo osin toteutetaan. Alueesta tulee 
lähivuosina uusi osakeskus ja liiken-
teen solmukohta tornitaloineen, torei-
neen, kirjastoineen, nuorisotiloineen, 
kauppakeskuksineen ja asuntoineen. 
Abraham Wetterintien ja Linnanra-
kentajantien kulmaan on valmistu-
massa jättimäinen vuokrakasarmi, 
jonka massiivista arkkitehtuuria on 
yritety keventää erivärisin elementein. 
Naapurikylämme Laajasalon asukas-
luku kasvaa lähivuosikymmenenä 
16000:sta 32000:een ja raitiovaunut 
kulkevat Kruunuvuoren siltaa pitkin 
keskustaan. Suunnittelijoiden toiveena 
on edelleen liikenneväylän jatkaminen 
Vartiosaareen, josta voisi tulla jopa 

10 000 asukkaan kaupunginosa. Kun 
laskemme yhteen Kalasataman, Itik-
sen, ja Eastonin, Laajasalon “Saari”-
kauppakeskuksen, ja Herttoniemen 
keskuksen, on meillä viiden kilometrin 
säteellä 4 – 5 jättimäistä ostosparatiisia. 
Lisäksi länsimetro on tehnyt kaukai-
sista Espoon rannoistakin lähiympä-
ristöämme. Isoon Omenaankin pääsee 
tuossa tuokiossa! Eipä ihme, että pienet 
korttelikaupat näivettyvät, kuten Tam-
misalossakin on käynyt.

Muutosten keskellä Tammisalo muo-
dostaa erilaisen, vehreän, pientaloval-
taisen ja puutarhamaisen asuinalueen, 
jota meri reunustaa. Monet haluaisivat 
sen pysyvänkin sellaisena. Nykykaavan 
mukaan Tammisalo on lähes valmiiksi 
rakennettu. Toki on niitäkin, jotka 
katsovat, että Tammisalossakin tu-
lisi noudattaa ajan henkeä: tiivistää, 
korottaa ja tehostaa – silläkin uhalla, 
että meitä kaikkia sitten rangaistaisiin 
vielä nykyistäkin korkeammilla kiin-
teistöveroilla. Mielestäni Tammisalon 
kehittämisen tavoitteena tulee pikem-
minkin olla entistä ihmisläheisempi 
kaupunginosa, jossa liikkuminen on 
sujuvaa ja turvallista, palvelut helposti 
saatavilla, ympäristömme kaunista 
ja puhdasta, virkistysmahdollisuu-
det kaikkien ulottuvilla ja alueemme 
merellisyys kunniassa. Jotakin on toki 
saatu aikaankin: Tarkkasilmäiset ovat 
havainneet, että bussivuoroja nyt on 
tihennetty, Vanhanväylän puiston 
kunnostus hulevesialtaineen aloitettu, 
ja vihdoin on myös käynnistetty Tiili-
ruukinlahden pohjukan kunnostuksen 
suunnittelu tulvavalleineen. Tammi-
saloseura on ollut näissä hankkeissa 
tiiviisti mukana. Käräjäoikeus myös 
hylkäsi kirkon aukiolle ehdotetun, 
täynnä pienasuntoja olleen luhtitalon 
poikkeuslupa-anomuksen. Entisen 
kaupan tontti on sittemmin myyty, 
joten tammisalolaisten pitkäaikainen 
haave liiketilan saamiseksi tontille on 
jälleen virinnyt.

Yksi kaikkia tammisalolaisia koskeva 
asia on kuitenkin edelleen ratkaise-
matta: Tammisalon lähivesien ja ran-
tojen tila ja kunto. Tosin kuluvanakin 
kesänä Porolahden ja Herttoniemen 
kartanopuiston rannan ruovikoita 
jonkin verran niitettiin, mutta pitkä-

vaikutteisiin kunnostustoimiin ei ole 
vieläkään päästy, Tammisaloseuran 
ponnisteluista huolimatta. Kaupungin 
taholta on tosin lupailtu Tiiliruu-
kinlahden kunnostuksen ottamista 
“kaupungin pilottihankkeeksi”. Poro-
lahden entisen jätevedenpuhdistamon 
jalanjälki näkyy kuitenkin edelleen 
vesien tilassa. Vilkkaan vesiliikenteen 
nostamat lietteet madaltavat myös 
Tiiliruukinlahtea, jossa veden syvyys 
on paikoin enää muutamia kymmeniä 
senttejä. Viime kesänä koko lahti oli 
haisevan levämössön ja muun vesikas-
vuston peitossa! Tämä ei ole kunniaksi 
kaupungille joka mainostaa itseään 
“merellisenä pääkaupunkina”. 

Kaupunki on nyt itsekin herännyt 
huomaamaan, että “merellisyyttä ei 
ole riittävästi huomioitu kaupungin 
vetovoimatekijänä”, ja on tältä pohjalta 
ryhtynyt laatimaan “merellistä strate-
giaa”. Se näyttää kuitenkin painottu-
van enemmän Helsingin lähisaarien 
virkistysmahdollisuuksien parantami-
seen, kuin lähirantojen ja sisälahtien 
kunnostamiseen, jotka ovat suurten 
massojen ulottuvilla. Uusi merellinen 
strategia avaa kuitenkin aikaikkunan 
uusille vaikuttamismahdollisuuksil-
le. Siksi olemmekin käynnistäneet 
kansalaisaloitteen, jossa vaadimme 
kaupungilta pikaisia toimia erityisesti 
Tiiliruukinlahden kunnostamisen 
aloittamiseksi. Kansalaisadressin 
toivomme voivamme luovuttaa yli-
pormestari Vapaavuorelle, kaupungin 
poliittisille päättäjille ja medialle ensi 
vuoden alkupuolella. Kansalaisad-
ressin teksti on esillä Tammisalon ja 
Laajasalon kirkoilla, tulevissa yeisöta-
pahtumissa ja myös Seuran sivuilla 28. 
helmikuuta 2019 asti, jolloin avautuu 
Tammisaloa koskeva valokuvanäytte-
lymme. Toivomme mahdollisimman 
monen siihen mennessä käyvän ad-
ressin allekirjoittamassa. Joukossa on 
voimaa!

Tammisalossa, 
marraskuussa 
2018 
 
Juhani Lönnroth
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Turvallista liikkumista  
Tammisalossa
Pieni saaremme muodostaa yhteisön, 
jossa vallitsee rauhallinen ja levollinen 
ilmapiiri ja moni asia näyttääkin pa-
remmalta, kuin muissa kaupunginosis-
sa. Emme kuitenkaan voi tuudittautua 
siihen, että onnelamme on immuuni 
kaikille vaaroille, aina on kehittämi-
sen varaa. Yksi aihe Tammisalossa on 
liikkumisen turvallisuus. Tammisalon 
läpi kulkee pääväylä, jossa nopeusra-
joitus on 40 km/h, ja muilla alueilla 
nopeusrajoitus on 30 km/h. Lisäksi 
Tammisaloa käytetään kevyen liiken-
teen läpikulkuväylänä Herttoniemen, 
Roihuvuoren ja Yliskylän suuntaan sil-
tojen ja kanavien kautta.
Tammisalon liikenneturvallisuus on 
kokonaisuutena katsottuna hyvällä ta-
solla. Poliisi kohdentaa liikenteenval-
vontaa erityisesti sinne, jossa tapahtuu 
paljon onnettomuuksia ja jossa valvon-
nalle on suurin tarve. Kyse on puhtaasti 
priorisoinnista eli resurssien kohdenta-
misesta, mutta tästä huolimatta poliisi 
suorittaa liikenteenvalvontaa ja parti-
ointia myös päivittäin Tammi salossa. 
Palautteen mukaan myös Tammisalos-
sa rikotaan liikennesääntöjä, yleisim-
min ajetaan ylinopeutta ja toisinaan on 
tapahtunut räikeitäkin ylilyöntejä. Vii-
meisin mitattu nopeus oli yli 100 km/h. 
Myös saaren läpiajoliikenne kevyenlii-
kenteen väyliä pitkin mopoilla ja moot-
toripyörillä on ajoittain ongelmallista.
Muutama esimerkki ajonopeuden vai-
kutuksesta törmäämisnopeuteen:
Kun ajamme Tammisalon sisäosan ka-

duilla sallitulla 30 km/h nopeudella, ja 
jos sillä nopeudella ehtisimme juuri ja 
juuri pysähtyä ennen ajoradalle tullutta 
yllättävää estettä, niin 40 km/h nope-
udella törmäämisnopeus on samassa 
kohdassa 35 km/h. Jos ajonopeus on 
50 km/h, niin törmäämisnopeus on 
sama 50km/h, tällöin reaktioaika vie 
jarrutusajan kokonaan. 
Helposti ajattelemme, että rikkomuk-
sen tehnyt ei ollut oma saarelaisemme, 
sen täytyy olla kyllä joku muualta tul-
lut, mutta myös meillä saarelaisilla on 
aihetta katsoa peiliin ja varaa parantaa 
omia asenteitamme. 
Liikennesääntöjä noudattamalla mi-
nimoimme vaaran syntymisen, ja 
nopeusrajoituksia noudattamalla 
annamme itsellemme aikaa reagoi-
da ja muille mahdollisuuden selvitä 
vaaratilanteesta. 
Tammisaloseuran nimeämä liiken-
netyöryhmä on tehnyt hyvää työtä 
alueellisten ja rakenteellisten liikenne-
turvallisuutta parantavien ratkaisueh-
dotusten ja tulevien toteutusten myötä. 
Se työ jatkuu. Kaikkein paras ja tärkein 
liikenneturvallisuustyökalu on kuiten-
kin oma myönteinen asenne liikenne-
sääntöjä, -turvallisuutta ja muita tiellä 
liikkujia kohtaan. Turvallista matkaa!

Jari Friman
Tammisalolainen komisario, joka 
 vastaa poliisin operatiivisesta kenttä-  
ja hälytys toiminnasta itäisellä kenttä-
johtoalueella.

Uudenvuoden yhteinen 
ilotulitus lapsiperheille
Tammisalon ja Roihuvuoren välissä 
olevalla Porosaarella uudenvuoden 
aattona klo 18.00 alkaen. Omat ilotu-
litteet ja turvavarusteet mukaan.

Tammisaloseura ry 
Tammisaloseura ry   www.tammisaloseura.fi        www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com   GSM 050 3655706

Tammisaloseura  
kiittää Elojuhlan 2018 

lahjoittajia
Arena Center Oy

Artic Store oy
Cafe & Konditoria Faster / It is

Eckerö Line Oy Ab 
Herttoniemen apteekki

Herttoniemen kukka
Herttoniemen silmälasi oy

Hiusboxi, Herttoniemi
HOK- Elanto 

Jätskiauto, Etelä-Suomen jäätelö
Kanelimamma, Tammisalo 

Kiinteistömaailma, Herttoniemi
Kipparlahden apteekki 
K-Supermarket Hertta 

Landmann 
Megahertsin apteekki

Metropesu Oy
Planmeca Oy

Prink, Itis
Puustelli, Herttoniemi

Puutarhanikkarit
Ravintola Wanha Mylly

Royal Line Oy
Ruut Martenson, hieroja, Tammisalo

Strömma Finland Oy 
Studio Anri, Itis

Suomalainen kirjakauppa, Itis
Tammisalon kampaamo, Tammisalo

Treffipub
Verso Design Oy
Viking Line Abp
Village Home Oy 

Yksityishenkilöitä

Joulua edeltävä aika on partiolaisille  
kiireistä. Monet varainhankintamuo-
tomme ilahduttavat myös alueen 
asukkaita.
Pieniä partiolaisia kiertää alueen 
asukkaiden ovilla myymässä perin-
teistä adventti kalenteria, minkä li-
säksi kalen teria myydään Tammisalon 
kirkon alakerrassa (käynti takapihal-
ta) tiistaina 13.11. sekä maanantaina 
19.11. klo 18.00.-20.00.
Kotimaisten viljeltyjen joulukuusien 

myyntimme alkaa 17.12. Tammisalon 
liikenneympyrässä. Kuusia myydään 
iltaisin sekä viikonloppuisin päivä-
aikaan.
Jouluaattona suositut partiojoulu-
pukit riemastuttavat taas perheen 
pienimpiä. 
Virittäydy joulutunnelmaan ja tue sa-
malla paikallista nuorisotoimintaa.
Lisätietoja tapahtumistamme ja pal-
veluistamme löytyy kotisivuiltamme 
www.tame.fi/joulu

Tammisalon Metsän kävijöiden joulunaika
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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


