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Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat.
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 2016 toimintasuunnitelma
6. Määrätään vuoden 2016 jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.
8. Hyväksytään vuoden 2016 talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan seuralle puheenjohtaja vuodeksi 2016
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuoden 

2016 toimintaa tarkastamaan
13. Päätetään seuran koollekutsumistavasta
14. Kokouksen päättäminen

Kahvi- ja teetarjoilu.
Tammisaloseura ry:n hallitus

Ennen kokousta klo 18 lähtien 
otamme kirkon aulassa vastaan 
jäsenmaksuja sekä myymme 
Tammisalo kirjaa, Isännänviiriä 
ja Tammisalon kotikaupunki-
polku opasvihkoa, joka on 
saatavilla sekä suomen- että 
ruotsinkielisenä.

Kotikaupunkipolun tarkoitus  
on tehdä Tammisaloa tutuksi 
kaikille kotiseudustaan ja aluees-
ta muutoin kiinnostuneille.

Karttaan merkittyä reittiä 
kiertämällä saat tietoa kustakin 
kohteesta, Tammisalon kiehto-
vasta historiasta, sen asukkaiden 
vaiheista, rakennetusta ympäris-
töstä ja luonnosta.

KoKousKutsu
Tervetuloa Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 

16.11.2015 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasaliin, Väylänrinne 1

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

2015



2

Kulttuuri ja ympäristö – kaksi sanaa, 
joilla on tutkimustenkin mukaan tär-
keä merkitys ihmisen henkiselle ja fyy-
siselle terveydelle. Molempien merkitys 
vielä korostuu näinä taloudellisesti ja 
yhteiskunnallisesti vaikeina murrok-
sen aikoina. Kulttuurin tuottaminen 
ja kuluttaminen sekä ympäristön pa-
rantaminen ovat toki laajoja käsitteitä, 
ja voimme niitä hahmottaa vain palan 
kerrallaan. Kulttuuri ja ympäristö ni-
voutuvat lisäksi toisiinsakin kulttuuri-
ympäristön vaalimisena.
Niinpä 65-vuotias Tammisaloseurakin 
on kuluvana vuonna halunnut tuoda 
oman lisänsä kulttuurin, ympäristön 
ja kulttuuriympäristön vaalimiseen: 
Maanantaina 16. marraskuuta paljas-
tetaan Tammisalon kirkon aukiolla 
Tammisalon ensimmäinen julkinen 
taideteos, kuvanveistäjä Gunnar Fin-
nen graniittipatsas “Hevoset”. Se on 
Tammisaloseuran aloitteesta saatu 
lahjoituksena Helsingin taidemuseon 
kokoelmista. Gunnar Finne (1886-
1952) oli viime vuosisadan alkupuo-
len huomattavimpia suomalaisia ku-
vanveistäjiä, joka edusti erityisesti Art 
Deco-suuntausta. Finnen käden jälkiä 
voi ihailla myös mm. Eduskuntatalon 
rakennusornamentiikassa, Esplanadin 
puiston Topelius- muistomerkissä, 
useilla paikkakunnilla eri puolilla Suo-
mea sekä Arkadiankadun “Ateljé Finne” 

– ravintolassa, missä hänen ateljeensa 
aikanaan sijaitsi.
Jos haluaa jatkaa taidekierrosta Tammi-
salon kirkon kirkkosaliin, sieltä löytää 
uuden taideteoksen, joka sekin on saa-
tu tänä vuonna lahjoituksena. Kyseessä 
on vaasalaisen tekstiilitaiteilijan Kaari-
na Heikinheimon kuvakudos “Viisaat 
Neitsyet” jonka aihe on Matteuksen 
evankeliumista. Heikinheimo on Suo-
men eturivin tekstiilitaiteilijoita, jonka 
teoksia on useissa julkisissa tiloissa eri 
puolilla Suomea sekä myös muutamis-
sa Euroopan maissa.
Paikallisen kulttuuriympäristön vaali-
minen on myös muodissa. Saamamme 
palautteen mukaan asukkaat ovat en-
tistää kiinnostuneempia asuinalueensa 
historiasta ja täällä asuneiden ihmisten 
vaiheista. Olemmekin juuri saaneet val-
miiksi 40-sivuisen Kotikaupunkipolku-
esitteen, jossa sanoin ja kuvin kerrotaan 
kaupunginosamme vaiheista, luonnos-
ta ja ihmisistä. Esitteeseen merkittyä 
reittiä seuraten kulkija voi tutustua 
Tammisalon nähtävyyksiin. Reitin 
varrelta voi etsiä mm. Manun penkin, 
jossa on elokuussa kiinnitetty muisto-
laatta kevättalvella edesmenneen olym-
piauimarin Mauno ”Manu” Valkeisen 
muistolle. Olemme suunnittelemassa 
vastaavanlaisia huomionosoituksia 
eräille muillekin merkittäville Tammi-
salossa asuneille henkilöille.

Ympäristön osalta Tammisaloseura 
haluaa myös tehdä oikeutta mieliku-
valle Tammisalosta vehreänä puutar-
hakaupunginosana: jo useana vuonna 
olemme istuttaneet talkoilla kaupungin 
lahjoittamat kesäkukat kirkon aukiolle 
ja Mäntypaadentien päähän. Lokakuun 
lopulla istutettiin talkoilla 200 tulppaa-
nisipulia myös Tammisalontie 10 koh-
dalla olevaan kolmioon, sekä peräti  
4 000 kukkasipulia Tammisalon portti-
na toimivaan Vanhanväylän ja Tammi-
salontien kolmioon! Emme ehkä vielä 
yllä Hollannin Keukenhofin tulppaa-
nivainioiden kukkaloistoon, mutta 
toivomme näiden kukkien osaltaan 
toimivan tammisalolaisten ja heidän 
vieraidensa iloksi - ja kaupunginosam-
me arvon ja arvostuksen lisäämiseksi. 
Toivomme myös, että tämä innostaisi 
tammisalolaisia edelleen kaunistamaan 
omia puutarhojaan, ja samalla valmis-
tautumaan uuteen pihakilpailuun, jon-
ka ehkä järjestämme Suomen itsenäi-
syyden juhlavuoden kunniaksi!

Marraskuussa 2015
Juhani Lönnroth

Puheenjohtajan palsta

Gunnar Finnen veistos  
tammisaloon
 
Gunnar Finnen vuonna 1940 julkistettu veistos Hevoset saa 
marras kuussa 2015 uuden kodin Tammisalosta.
Hevoset-veistos kuuluu Bäcksbackan lahjoituskokoelmaan, josta 
HAM Helsingin taidemuseo pitää huolta. Julkiset taide teokset 
ovat osa mielenkiintoista ja kaunista kaupunki ympäristöä.
HAM ja Tammisaloseura iloitsevat kokoelman saapumisesta 
Tammisaloon.
Veistoksen kunniaksi järjestetään juhlatilaisuus kirkon aukiolla 
maanantaina 16. marraskuuta 2015 klo 16.30.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

www.tammisaloseura.fi  •  www.facebook.com/Tammisaloseura
tammisaloseura@gmail.com  •  GSM 050 3655706
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tervetuloa vanhanajan Joulu-
polulle Herttoniemen kartanoon 
lauantaina 5.12.2015 klo 13-17
Tämä tunnelmallinen koko perheen 
kaksikielinen tapahtuma järjestetään 
nyt kuudetta kertaa kartanon kauniis-
sa puistossa ja hämyisässä vanhassa 
Knusbackan maalaistalossa. Ohjelmaa 
koko perheelle. Vapaa pääsy. 
Lisätietoa www.dotdot.fi

Itsenäisyyspäivä 
tammisalossa
Tervetuloa viettämään Suomen 98.  
itsenäisyyspäivää 6. pnä joulukuuta 
2015 Tammisalon kirkolle.
klo 9.30 Lipunnosto 
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Kirkkokahvit

Tammisaloseura
Tammisalon Metsänkävijät
Roihuvuoren seurakunta

tammisalon  
Metsänkävijöiden joulu
Tammisalon Metsänkävijöiden joulun-
aika on tapahtumatäyteistä. Voit ostaa 
meiltä partiolaisten adventtikalenterei-
ta vaikka joulumyyjäisissämme Tam-
misalon kirkolla sunnuntaina 29.11. 
klo 12-14.
Voit myös tukea lippukuntamme toi-
mintaa ostamalla joulukuusesi meiltä 
ja luottamalla partiolais-joulupukkiin 
aattona. Katso lisää www.tame.fi.

Tammisalon  
Kotikaupunkipolku
Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihkonen. 
Saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä.

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com, 050 3655706

uudenvuoden yhteinen 
ilotulitus lapsiperheille
Tammisalon ja Roihuvuoren välissä 
olevalla tekosaarella uudenvuoden 
aattona klo 18.00 alkaen.
Omat ilotulitteet ja turvavarusteet mu-
kaan.

tammisalon vanhin 
asukas
Tammisaloseura kävi onnittelemassa 
100-vuotiasta Elvi Armista.

Muistathan 
nopeus rajoitukset 
tammi salossa!

tammisalon VPK  
75 vuotta
Tammisaloseura onnittelee 75-vuotias-
ta saaremme VPK:ta.

Mauno Valkeisen muisto laatta
Kultaseppä, olympiauimari Mauno 
”Manu” Valkeista kunnioittaen asen-
nettiin Ruonasalmen uimapaikan 
penkkiin muistolaatta 13.08.2015. Ma-
nu asui yli 50 vuotta noin 40 metrin 
päässä uimapaikasta, niinpä hän ui ke-
väästä syksyyn useita kertoja päivässä 
ja piti myös uimapaikkamme siistinä.

Kukkasipuleita istutettiin talkoilla
Tulppaanisipulien istutustalkoot Tam-
misalontie 10:ssä lokakuussa 2015.

Tammelund – pärlan vid havet

T a m m e l u n d s  h e m s T a d s s T i g

T a m m i s a l o s e u r a  r y  •  T a m m e l u n d s ä l l s k a p e T  r f

Tammisalon kotikaupunkipolku ruotsi kansi.indd   1

25.10.2015   23.08

Tammisalo – merellinen helmi
T a m m i s a l o n  k o T i k a u p u n k i p o l k u

T a m m i s a l o s e u r a  r y  •  T a m m e l u n d s ä l l s k a p e T  r f

Tammisalon vanhin asukas Elvi  
Arminen 100-vuotispäivänään.
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tämä lehti löytyy PDF-tiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi

Hinta 
40€

Jan Strang:
Tammisalo – paratiisi meren äärellä
Tammisalon kaupunginosan ja sitä ympäröivien 
vesien ja rantojen historiaa

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

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.

Tutustu 
Tammisalon 
historiaan 

Tammisaloseuran 
jäsenille 35€

tammisalon 
isännänviiri

4m (8-10m lipputankoon)
3m (6-7m lipputankoon)

Viirin hinta 50 € (molemmat koot)
Tammisaloseuran jäsenille 45 €

tIlauKset:
tammisaloseura@gmail.com

puh. 050 3655706

www.tammisaloseura.fi
www.facebook.com/Tammisaloseura


