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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 pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

ASUKASILTA
Kokouksen jälkeen n. klo 19.15  asukasilta teemalla:

TIETOLIIKENNEYHTEYDET TAMMISALOSSA
Vanheneva kaapeliverkosto, pätkivä mobiiliverkko
vaiko vauhdikas kuituverkko
Aiheen alustajina toimivat tammisalolaiset Jarmo
Rouvinen ja Ismo Sillanpää. Tilaisuuteen on kutsuttu
myös operaattorien ja julkisen vallan edustajia vastaamaan kysymyksiin.
klo 18.00 lähtien:
Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisaloseuran jäseneksi: henkilöjäsenyys 10 €, perhejäsenyys
15 €, yhteisö- /kannattava jäsenyys 50 €

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.

sekä ostaa

7. Kokouksen päättäminen
Äänioikeus on vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneilla.

- kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä” 40 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 35 €

Kahvi-/ teetarjoilu.

- Tammisalon isännänviiri, 3m ja 4m 50 €
Tammisaloseuran jäsenhinta 45 €

- Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihko 8 €
suomenkielinen tai ruotsinkielinen

Tervetuloa!
Tammisalo ry:n hallitus

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

2016

Puheenjohtajan palsta
Viime kuukaudet ovat Tammisalossa olleet tapahtumarikkaita. Vuonna
2015 moni yhteisö vietti täällä juhlavuottaan: niin Tammisalon VPK (75 v),
kuin Onnitalo (50 v) ja Tammisaloseurakin (65 v). Helmikuussa 2016 vietettiin Roihuvuoren seurakunnan ensimmäisen pyhätön, Tammisalon kirkon
50-vuotisjuhlia. Seuramme 65-vuotisjuhlien kohokohtana oli Tammisalon ensimmäisen julkisen taideteoksen
paljastustilaisuus marraskuussa, sekä
“kaupunkipolun” valmistuminen, jonka reittejä toivomme kaikkien liikkujien ahkerasti käyttävän. Pyrimme vielä
hankkimaan reittien varrelle opasteita,
mikäli saamme ulkopuolista tukea.
Toivomme myös työmme Tammisalon
ympäristön hyväksi tuottavan näkyvää
hedelmää, kun talkoilla istuttamamme
tuhannet kukkasipulit ja kesäkukat alkavat kukkia, ja jos suurin ponnistuksin
neuvottelemamme kierrätyspisteen uusiminen saadaan toteutetuksi vuoden
2016 aikana. Olemme lisäksi tehneet
Tammisaloa koskevan kulttuuriympäristösitoumuksen. Se on osa Euroopan
laajuista kultturiympäristöjen kehittämishanketta. Vuodenvaihteen ilotulitustapahtuma Porolahden tekosaarella
keräsi taas runsaasti lähialueen asukkaita, ja saimme jälkikäteen kaupungilta kiitokset tuon paikan siisteydestä.
Kaikki eivät kuitenkaan valitettavasti
vieläkään halunneet luopua paukuttelusta omilla pihoillaan ja muissa puistoissa. Toivoa sopii, että vanhemmat
myös kannustaisivat nuorta väkeään
siivoamaan sieltä omat jälkensä.
Maaliskuun alussa järjestettiin kaikkien aikojen ensimmäinen ylipormestarin asukasilta Tammisalon ja Roihuvuoren asukkaille. Kaupunginjohtaja
Pajusen lisäksi parikymmentä Helsingin virastopäällikköä ja hallintokuntien
edustajaa olivat vastaamassa asukkaiden huoliin ja ehdotuksiin. Porolahden
yläasteen juhlasali oli täynnä yleisöä ja
keskusteluaika loppui kesken. Asukasillassa käytiin sangen rakentavaa ja
yhteistyöhenkistä keskustelua Tammisalon ja Roihuvuoren kehitysnäkymistä ja kipupisteistä. Tammisalolaisia

huolettivat erityisesti liikeneyhteydet,
heikentyneet palvelut, Laajasalon kasvavan liikenteen aiheuttamat ruuhkat, Tammisalon tulvasuojelu, aluesuunnitelman toimeenpanon hitaus,
lähivesien ja rantojen kunnostuksen
viivästyminen. Lisäksi puhuttivat yleiskaavasuunnittelua leimaava kaupungin
tiivistämisen periaate, Vartiosaaren
kaavoittaminen asuinalueeksi sekä jokamiehen oikeus, joka näyttää olevan
uhattuna mm. Tammisalon puistossa.
Siellähän asukkaiden pääsy rannalle on
estetty veneiden villillä talvisäilytyksellä
sekä laiturille rakennetulla kulkuesteellä. Lisäksi valitettiin erityisesti Tammisalon verkkoyhteyksien heikkoa toimivuutta.
Keskustelussa ja virastopäällikön vastauksissa ilmeni mm. seuraavaa:
• Tammisalon ja lähialueiden bussilinjasto suunnitellaan uusiksi lähivuosina mm. raidejokerin rakentamisen
vuoksi. Tässä yhteydessä harkitaan
suoran yhteyden avaamista Tammisalosta myös Itäkeskukseen ja yhteyksien helpottamista Vartiokylän ruotsinkieliseen kouluun.
• Herttoniemen metroasema ja sen lähiympäristö tullaan uusimaan. Alueelle siirtyvät mm. Herttoniemen
kirjasto ja nuorisotiloja. Terveysasema
sen sijaan muuttanee Kalasatamaan.
Uimahallia ei alueelle toistaiseksi tule
rahan puutteen vuoksi.
• Vartiosaareen rakennetaan uusi kaupunginosa n. 7000 asukkaalle, edellyttäen, että sinne saadaan raitiovaunu
yhteys Laajasalosta rakennettavan
sillan kautta.
• Helsingin tulevassa yleiskaavassa
asuntoja suunnitellaan peräti 250 000
uudelle asukkaalle. 1/3 asutetaan nykyisiä asuinalueita tiivistämällä, 1/3
uusille asuinalueille ja 1/3 kaupunkibulevardien varrelle. Laajasalon
sisääntuloväylä muutetaan ensimmäisten joukossa kaupunkibulevardiksi. Arvokkaaseen Herttoniemen
kartanopuistoon ei kuitenkaan kosketa näillä näkymin.
• Tammisalon ja lähialueiden aluesuunnitelmien toimenpanoa vaivaa
rahanpuute. Ne uusitaan lähivuosina
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mm. uuden yleiskaavan vuoksi.
• Paraikaa tehdään Vartiokylän lahdella
mm. tulvasuojelutoimenpiteitä. Tammisalon erittäin tulva-alttiit rannat
ovat seuraavana vuorossa.
• Kaupunki tekee paraikaa selvitystä
kaikkien sisälahtiensa kunnostustarpeista toimenpide-ehdotuksineen.
Kaupungilla on Tammisaloseuran
kanssa yhteinen työryhmä pohtimassa Tiiliruukin- ja Porolahden kunnostusta. Näitä lahtia voitaisiin käsitellä
pilottihankkeena.
• Roihuvuoren keskustaa uusitaan mm.
siten, että Roihuvuoren kirkkoa vastapäätä oleva – “kanalaksikin” kutsuttu
– rakennuskompleksi, jossa nyt on ravintola, islaminuskoisten rukoushuone sekä paikallinen isännöintiyritys,
puretaan, ja tilalle rakennetaan asuntoja ja uusia liiketiloja.
• Tammisalossa tunteita herättäneen
Tammisalon puiston rannan ja ns.
Konekarin laiturin osalta pyritään
selvittämään voitaisiinko alueelle rakentaa yleinen laituri ja tehdä jotakin
villille venesäilytykselle rannalle pääsyn helpottamiseksi.
• Kaupunki selvittää myös, mikä rooli
sillä on erityisesti Tammisalon verkkoyhteyksien parantamisessa.
Melkoinen urakka on siis edessä, mikäli kaikki edellä luetellut suunnitelmat
ja toimenpiteet todella pannaan täytäntöön! Tammisaloseura seuraa tätä
kehitystyötä tiiviisti, ja toimii tarvittaessa hyvässä yhteistyössä kaupungin ja
lähialueen muiden toimijoiden kanssa,
jotta hieno asuinympäristömme voisi
säilyä ja kehittyä entistä paremmaksi.
Verkko- ja tietoliikenneyhteyksien osalta järjestämme jo 31. maaliskuuta erityisen asukasillan, kuten toisaalla tässä
lehdessä kerrotaan.
Tammisalossa,
maaliskuussa 2016
Juhani Lönnroth

Tammisaloseuran toimintaa vuonna 2015
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 65. toimintavuosi, yhdistys on perustettu vuonna 1950.
Jäsenet

päiväkodin vanhempaintoimikunnan,
Porolahden peruskoulun Tammisalon
yksikön
vanhempaintoimikunnan,
Tammisalon merivenekerhon ja Roihuvuoren seurakunnan kanssa.
Lähialueiden muihin kaupunginosayhdistyksiin on myös pidetty yhteyttä.

Vuoden 2015 toiminnan alkaessa oli
jäsenmäärä 68 maksanutta henkilöjäsentä ja 137 maksettua perhejäsenyyttä
sekä 7 kannattavaa jäsentä, äänivaltaisia
jäseniä 342.
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 68
maksanutta henkilöjäsentä, 121 maksettua perhejäsenyyttä ja 3 kannattavaa
jäsentä. Näin ollen äänivaltaisia jäseniä
oli 310.

Muut yhteydenpidot
Yhteyttä pidettiin kiinteästi Helsingin
kaupungin rakennusviraston katu- ja
puisto-osastoon sekä Staran itäiseen
kaupunkitekniikkaan.
Lisäksi yhteydenpitoa seuraaviin: Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
liikennesuunnitteluosasto ja asemakaavaosasto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, Helsingin
kaupungin ympäristökeskus, Helsingin
kaupungin hallintokeskus, Helsingin
yliopiston ympäristötieteiden laitos,
Kaartin jääkärirykmentti Santahaminassa, Paperinkeräys Oy, Helsingin
Energia ja Helsingin poliisi.

Sääntömääräiset jäsenkokoukset
Kevätkokous 26.03.2015 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa. Kokouksen
jälkeen asukasilta aiheena ”liikuntamahdollisuudet Tammisalossa”.
Syyskokous 16.11.2015 Tammisalon
kirkon seurakuntasalissa.

Yhteydenpito Tammisalon muihin
yhteisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä mm.
Onnitalon, Tammisalon Metsänkävijöiden, Tammisalon VPK:n, MLL
Tammisalo-Roihuvuoren, Tammisalon

Jäsenyydet, osallistumiset
Seura oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Helsingin kaupunginosayhdistykset ry HELKA ja Itä-Helsingin
kulttuuriviikot.
Tammisaloseura on osallistunut ItäHelsinki liikkeeseen, Herttoniemen
alueryhmään, MLL:n perheliikuntatapahtumaan sekä Elojuhlaan Tammisaloseuran toiminnan esittelyllä.
Seuran edustajat osallistuivat myös
Tammisalon VPK:n 75 vuotisjuhlaseminaariin.
Mukana ollaan myös kaupungin tuella
toimivassa lähialueprojektissa Kaakon
Kehrä.

Stipendit ja avustukset
MLL Tammisalo-Roihuvuori 300 euroa, Tammisalon VPK:n nuoriso-osasto
300 euroa sekä Stadin ammattiopiston
kahdelle oppilaalle 150 euroa, yhteensä
750 euroa.

Tammisaloseuran hallitus 2016
Lönnroth, Karl-Johan
puheenjohtaja
juhani.lonnroth(a)kolumbus.fi

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

Seesto, Taina
taina(a)fi.ibm.com

Saarelainen, Liisa
sihteeri
lissu.saarelainen(a)elisanet.fi

Tolonen, Soile
taloudenhoitaja
soile.tolonen(a)gmail.com

Björkman, Arja
arjainkeri50(a)gmail.com

Varajäsenet:
Kontra, Hanna
hanna.kontra(a)gmail.com

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

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

Korhonen, Reijo
reijokor(a)gmail.com

Kollin, Tuula
tuula.kollin(a)hotmail.com

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

Viljanen, Juha L.
varapuheenjohtaja
juha.l.viljanen(a)gmail.com

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

Tammisalon
Kotikaupunkipolku
Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihkonen.
Saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä.
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Tammelundn d–s h e m s T a d s s T i g Tammisalo – merellinen helmi
u
Ta m m e l

r a
a l o s e u
Ta m m i s

Ta m m i s a l o n

r y

•

T
l s k a p e
u n d s ä l
Ta m m e l

kansi.indd 1

l k u
k o T i k a u p u n k i p o

r f
Ta m m i s a l o s e u r a
25.10.2015

nkipolku ruotsi

Tammisalon kotikaupu

Hinta 8 €
Tilaukset: tammisaloseura@gmail.com, 050 3655706
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Tutustu
Tammisalon
historiaan

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

Hinta

40€
Tammisaloseuran
jäsenille

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

35€

Jan Strang:

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

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

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

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