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ASUKASILTA

Tammisalon alueen liikenneoloista
Tiistaina 27.03.2012 klo 18.30
Tammisalon kirkon seurakunta
salissa, Väylänrinne 1

Tilaisuuden aluksi
Tammisaloseuran kevätkokous

jossa käsitellään sääntöjen 11§ mukaiset asiat
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. Kokouksen päättäminen

Liikenneinsinööri Maija Rekola kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo Herttoniemen,
Laajasalon ja Tammisalon alueen vireillä olevista liikennesuunnitteluhankkeista.
Tule keskustelemaan miten suunnitelmat vaikuttavat Tammisalon liikenneoloihin.
Asukasillassa kerrotaan myös Tammisalon
muista vireillä olevista hankkeista ja toiminnasta.

Äänioikeus on vuoden 2012 jäsenmaksun maksaneilla.

Onko sinulla ideoita Tammisalon
kehittämiseksi?Tule kertomaan ja keskustelemaan niistä.

Kahvi- ja teetarjoilu.

Tervetuloa!
Tammisaloseura ry:n hallitus
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Tammisaloseuran toimintaa vuonna 2011
Kulunut vuosi oli yhdistyksen
61. toimintavuosi, yhdistys on
perustettu vuonna 1950.
Jäsenet
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 97
maksanutta henkilöjäsentä, 118 maksettua perhejäsenyyttä ja 6 kannattavaa
jäsentä.

Hallitus 2011
Hallitukseen kuului toimintavuoden
aikana varsinaiset jäsenet: puheenjohtaja Inka Liesmaa, varapuheenjohtaja
Juha L. Viljanen, sihteeri ja taloudenhoitaja Soile Tolonen, Anna-Mari Kaskinen, Reijo Korhonen, Kaija Orkomies
ja Jaana Vyyryläinen.
Varajäsenet: Tuija Kapuli, Tuula Kollin,
Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Karl-Johan
Lönnroth ja Taina Seesto. Tilien ja toiminnan tarkastajina toimivat Anu Talman ja Annukka Aarnio-Syväoja.

Hallitus 2012
Puheenjohtaja Karl-Johan Lönnroth.
Varsinaiset jäsenet: Juha L.Viljanen,
Anna-Mari Kaskinen, Tuula Kollin,
Reijo Korhonen, Kaija Orkomies ja Taina Seesto. Varajäsenet: Mikko Ekman,
Tuija Kapuli, Raija Kuja-Kyyny-Pajula,
Inka Liesmaa ja Soile Tolonen.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 31.03.2011 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa. Läsnä 26 jäsentä. Syyskokous 23.11.2011 Tammisalon kirkon seurakuntasalissa. Läsnä
27 jäsentä. Syyskokouksen jälkeen esiteltiin ja kommentoitiin Tammisalon
aluesuunnitelmaa.

Hallituksen kokouksia
Pidettiin vuoden aikana 10 kpl, lisäksi hallituksen epävirallisia tapaamisia,
kirjeenvaihtoa ja puhelinkeskusteluja
tarpeen mukaan.

Aloitteet ja yhteydenpidot
Tammisaloseura on tehnyt aloitteen
Helsingin sisälahtien kunnostuksesta, erityiskohteena Tiiliruukinlahti,
ja käynnisti ensimmäiset kokoukset
kaupungin kanssa jatkosuunnitelmien
laatimiseksi.
Yhteyttä pidettiin Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puistoosastoon sekä Staran ympäristönhoitoosastoon.
Lisäksi yhteydenpitoa mm. seuraaviin:

KSV liikennesuunniteluosasto, Staran
itäinen kaupunkitekniikka, Helsingin
kaupungin liikuntavirasto, Helsingin
Energia, Paperinkeräys Oy, Helsingin
seudun liikenne, HSY, Pohjolan liikenne ja liikennepoliisi.

Muu toiminta
Väylänrinteen leikkipuiston kalustoa
on uusittu, Ruonasalmenpuistoa raivattu talkoilla sekä uimarannan uimakelpoisuus tarkistettu ja ranta poijutettu.

Jäsenyydet
Seura oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Helsingin kaupunginosayhdistykset
ry HELKA ja Itä-Helsingin kulttuuriviikot.

Tiedotus
Seuran tiedotuslehteä Tammisalon Sanomia julkaistiin kaksi numeroa. Painosmäärä oli 1000 kpl ja jakelu suoritettiin kaikkiin Tammisalon talouksiin.
Tammisalon Sanomat tallennettiin
myös seuran Internet-sivuille, josta ne
on luettavissa pdf-tiedostona.
Lisäksi julkaistiin Elojuhla-tiedote, joka
jaettiin koko Tammisaloon sekä osaan
Roihuvuorta ja Laajasaloa, yhteensä
1500 kpl. Tiedote oli myös luettavissa
seuran internet-sivuilta.
Seuran ilmoitustaululla entisen K Extra Tammikulman ulkoseinällä olivat
tiedotteet: kevätkokous, Elojuhlat,
syyskokous, Itsenäisyyspäivä, ongelmajäteautot, kesäkukkien istutustalkoot sekä Kaartin Jääkärirykmentin
rs-ammuntojen aikataulu ja HKR:n
tiedotteita.
Tammisaloseura on kertomusvuoden aikana ylläpitänyt Internet-sivuja
osoitteessa www.tammisaloseura.fi ja
sähköpostiosoitetta info@tammisaloseura.fi.. Seuralla on ollut käytössään
oma gsm-numero 050 3655706.

Tammisalon Isännänviiri
Keväällä 2003 tuli myyntiin 100 kpl
Tammisalon Isännänviirejä. Vuosina
2003-2011 viirejä myytiin ja lahjoitettiin 98 kpl. 2010 hankittiin uusia viirejä
100 kpl. Myyntihinta 50 euroa kpl.

Elojuhlat
Perinteiset Elojuhlat vietettiin 18.8.2011
Väylänrinteellä. Paikalla oli yli 400
henkeä. Mukana toimimassa olivat
Tammisaloseuran lisäksi Tammisalon
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VPK, Tammitytöt, Tammisalon Metsänkävijät, Tammisalon Partiotuki,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto paikallisosasto, Tammisalon päiväkodin
vanhempaintoimikunta, Roihuvuoren
seurakunta ja terveellinen kaupunginosa projekti.
Elojuhlilla järjestettiin myös perinteiset
arpajaiset, joihin saatiin tavaralahjoituksia 40 eri yritykseltä sekä yksityishenkilöiltä. Tammisaloseura kiittää
kaikkia lahjoittajia.

Kesäkukkien istutustalkoot
pidettiin 8.6.2011. Kaupunki lahjoitti
seitsemännen kerran kesäkukkataimia
Tammisaloon.

Itsenäisyyspäivän
perinteinen lipunnosto-tilaisuus keräsi
jälleen runsaasti osanottajia. Partiolaiset huolehtivat lipunnostosta ja juhlapuheen piti Karl-Johan Lönnroth. Musiikista huolehti Karelia Kvartetti, jonka
Tammisaloseura kustansi. Jumalanpalveluksessa saarnasi pastori Markus Ek
ja juhlakahvit tarjosi Tammisaloseura.

Joulupolku Herttoniemen kartanolla
Tammisaloseura osallistui joulupolun
järjestelyihin Herttoniemen kartanolla
17.12.2011. Historiallisiin asuihin pukeutuneena talkooväki esitteli lapsille
ja nuorille muinaisia joulutapoja kartanon alueella.

Talous
Jäsenmaksu oli 10 euroa/henkilöjäsen,
15 euroa/perhe ja 50 euroa/kannattava
jäsen.
Varainhankintaa hoidettiin lisäksi myymällä Tammisalon Isännänviiriä.
Tammisalo-paratiisi meren äärellä
-kirjan edellisten vuosien myynnistä saatuja tuloja on sijoitettu vuonna
2002 osakkeisiin, joita varten seuralla
on arvo-osuustili. Seuran hallituksen
tarkoitus on saada sijoituksille tuottoa
siten, että seuralla olisi mahdollisuus
antaa vuosittain lahjoituksia, avustuksia ja stipendejä hyväksi katsomiinsa
kohteisiin.
Lahjoituksia, avustuksia ja stipendejä
nuorisotoiminnan tukemiseksi annettiin yhteensä 1800 euroa.
Seura ei ole maksanut palkkoja eikä
palkkioita. Kaikki työ on tehty vapaaehtoistyönä.

Tammisalon aluesuunnitelma
vuosille 2012-2027
Tammisalon aluesuunnitelma on valmistunut ja yleisten töiden lautakunta
on hyväksynyt sen ohjeellisesti noudatettavaksi 17.1.2012. Suunnitelmaan
voi tutustua noin kuukauden kuluttua rakennusviraston internetsivuilla, www.hkr.hel.fi, aluesuunnitelmat.
Työntavoitteena on kaupungin yleisten alueiden laadun parantaminen ja
pitkän tähtäimen tavoitteiden asettaminen tasavertaisesti eri kaupunginosille.
Kiireisimmiksi viheralueiden peruskorjaushankkeiksi Tammisalossa esitetään Tiiliruukin puistoa ja Airorannan
ja Puikkarin välistä puistokaistaletta.
Tammisalon luonnonhoitotyöt toteutetaan pienpiirteisesti, koska metsäalueet ovat kooltaan pieniä ja sisältävät
paljon luontoarvoja. Katujen osalta
peruskorjausta esitetään Tammisalontie-Ruonasalmentien muodostamalle
pääväylälle sekä Tammisalon aukiolle

Luonnonhoidon
työt käynnistyvät
Tammisalossa
Tammisalon luonnonhoitosuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan maaliskuussa 2012. Työt perustuvat yleisten
töiden lautakunnan hyväksymään
Tammisalon aluesuunnitelmaan ja siihen liittyvään, valmistuneeseen luonnonhoitosuunnitelmaan. Helsingin
kaupunki on sitoutunut noudattamaan
toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuusohjelman pääperiaatteita (lisää tietoa
linjauksista: www.hkr.hel.fi).
Metsiköitä hoidetaan etupäässä poistamalla huonokuntoisia puita, harventamalla tiheikköjä sekä kehittämällä
taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia.Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti pihojen ja
kulkureittien lähistöltä.

yhteishankkeena viereisen Väylärinteen puiston kanssa.
Suunnitelman toteuttaminen aloitetaan tänä vuonna luonnonhoitotöillä.
Muiden hankkeiden osalta suunnitelmaan on kirjattu niiden tavoitteet
ja kiireellisyysjärjestys. Suunnitelman
toteutuminen on riippuvainen viherja katualueiden vuosittaisesta budjetista, joka on viime vuosina pienentynyt
entisestään. Näin ollen voimme vain
toivoa parempia aikoja. On kuitenkin
tärkeää, että sekä kaupungin henkilöstö että alueen asukkaat tekevät työtä
suunnitelman toteutumisen puolesta
ja jatkavat jo perinteisesti hyvää yhteistyötä.
Suuret kiitokset kaikille suunnitteluprosessiin osallistuneille!
Birgitta Rossing,
aluesuunnittelija

Tammisaloseura ry:n
hallitus 2012
Puheenjohtaja:
Lönnroth, Karl-Johan
045-3408345
juhani.lonnroth@kolumbus.fi
Varsinaiset jäsenet:
Varapuheenjohtaja
Viljanen, Juha L.
0400-311 789
juha.l.viljanen@gmail.com
Kaskinen, Anna-Mari
anna-mari.kaskinen@pp.inet.fi
Sihteeri
Kollin, Tuula
Ruonasalmentie 6 A
tuula.kollin@hotmail.com
Korhonen, Reijo
reijokor@gmail.com
Orkomies, Kaija
kaija.orkomies@gmail.com
Seesto, Taina
taina@fi.ibm.com

Luonnonarvot huomioidaan,
joka nurkkaa ei käsitellä
Lisäksi luonnon arvokohteet säilyvät
koskemattomina ja osaa hoidetaan
arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla, esim. auttamalla lehtojen
valoa vaativaa kasvillisuutta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella
1.4. - 31.7. ei tehdä pesintää haittaavia
töitä.
Hoitotoimista tiedotetaan asukkaille
lähitaloihin jaettavin tiedottein sekä
maastotauluin.
Tammisalon luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston internet sivuilla osoitteessa
www.hkr.hel.fi/luonnonhoitosuunnitelmat ja asiakaspalvelussa (Pohjoinen
Makasiinikatu 9).
Lisätietoa:
työnjohto: Stara/Antti Kurkaa,
p. 09 310 78805
suunnittelu: Rakennusvirasto/Tiina
Saukkonen, p. 09 310 38508
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Varajäsenet:
Ekman, Mikko
mikko.ekman@gmail.com
Kapuli, Tuija
tuija.kapuli@edu.hel.fi
Kuja-Kyyny-Pajula, Raija
raija.kuja-kyyny-pajula@edu.hel.fi
Liesmaa, Inka
inka.liesmaa@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Tolonen, Soile
soile.tolonen@onnenkuvat.com
Muut yhteystiedot:
Tammisaloseura ry.
www.tammisaloseura.fi
050-3655 706
info@tammisaloseura.fi

Liity jäseneksi!
Tammisaloseuran jäsenmaksun
10 euroa/henkilö, 15 euroa/perhe,
50 euroa/kannatus, voit maksaa
tilille FI32 8000 160 1452437.
Käytä maksaessasi viitettä 12344.

Sisusta kotiisi uusi ilme!
Maalit, tapetit, keraamiset laatat,
lattianpäällysteet, pienrauta
Tule käymään ja hakemaan tarjous!

Espoo: Martinsillantie 2, p. (09) 5465 1200
Helsinki: Kalevankatu 29, p. (09) 5465 1300, Herttoniemi, Sahaajankatu 44, p. (09) 5465 5400
Vantaa: Petikontie 5, p. (09) 5465 1500 Kerava: Santaniitynkatu 1, p. (09) 5465 1800

Tammisalon kirkolla tapahtuu
Kevät 2012
ti 13.3. klo 18

Hiljaisuuden kirkko

su 1.4. klo 15

Lastenkirkko Tammenterho

to 5.4. klo 19

Kiirastorstain ehtoollinen

la 7.4. klo 22
			

Pääsiäisen hartaushetki, jonka jälkeen
ristivaellus Roihuvuoren kirkon pääsiäisyön messuun

su 29.4. klo 15 Lastenkirkko Tammenterho
ti 15.5. klo 18

Hiljaisuuden kirkko

Kesäkukkien
istutustalkoot
keskiviikkona 6.6.2012
klo 17.00 alkaen
liikenneympyrästä.
Tervetuloa mukaan!

Tämä lehti löytyy PDF-tiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi.
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