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

2019

Tammisaloseura ry:n sääntö määräiseen  
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.

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

7.  Kokouksen päättäminen 

Äänioikeus on vuoden 2019 jäsenmaksun maksaneilla.  
Kahvi-/ teetarjoilu.

Tervetuloa!  
Tammisalo ry:n hallitus

KoKousKuTsu AsuKAsILTA
Torstai 28.03.2019 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasali, Väylänrinne 1

Varsinaisen kokouksen jälkeen n. klo 19.00 jatketaan  
asukasillalla, jossa

Tammisaloseura kertoo vireillä olevista  
hankkeista ja anomuksista
kuten Tiiliruukinlahden kunnostus ja tulvavalli, Tiili-
ruukinpuiston ranta-alue, Rajaveräjäntien puistomainen 
liikuntapaikka ja valokuvanäyttely.

Liikennetyöryhmä esittelee Tammisalon liikenne
järjestelyihin liittyviä ajankohtaisia asioita ja suunnitelmia.

Tule kertomaan omia toivomuksiasi ja kysymään sekä kes-
kustelemaan Tammisalon asioista. Voit vielä alle kirjoittaa 
vetoomuksen Tiiliruukinlahden kunnostamiseksi.

klo 18.00 lähtien:

Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisaloseuran 
jäseneksi: henkilöjäsenyys 10 €, perhejäsenyys 15 €, yhteisö- 
/kannattava jäsenyys 50 €.

sekä ostaa 
- Tammisalon kotikaupunkipolun opasvihko 5 €  
  suomenkielinen tai ruotsinkielinen 
- kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä” 30 €  
  Tammisaloseuran jäsenhinta 25 € 
- Tammisalon isännänviiri, 3m ja 4m 50 € 
  Tammisaloseuran jäsenhinta 45 €
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TAMMIsALon PrIMus MoTor
Tammisaloseuran strategiatyössä muu-
tama vuosi sitten Tammisalo määritel-
tiin monin mairittelevin termein. It-
seäni niistä miellyttää eniten ”meren 
ja kanavien ympäröimä vehreä kylä”. 
”Brändimme” perustaksi luotiinkin 
siihen pohjautuen iskulause Tammisa-
lo – Helsingin puutarhasaari. 
Minulla oli kunnia aloittaa tämän 
saaren ja sen asukkaiden etuja ajavan 
Tammisaloseuran puheenjohtajana 
1.1.2019.
Kyseisessä strategiatyössä kaupungin-
osamme määriteltiin myös ”paratiisiksi 
meren äärellä”. Sekin kuulostaa kivalta, 
mutta on ehkä jonkin verran yliampu-
vaa. Tosin miksei siihenkin voisi pyr-
kiä. Ensi vuonna 70 vuotta täyttävän 
Tammisaloseuran missio kuitenkin on 
maanläheisempi: hoitaa ja edistää tam-
misalolaisten asioita ja huolehtia hei-
dän eduistaan.
Visiomme on Tammisalon kehittymi-
nen puutarhakaupunginosana, jossa on 
hyvä ja turvallista asua, ja jossa alueen 
potentiaali on hyödynnetty mahdolli-
simman täysimääräisesti. Tammisalon 
arvokkuus ja kiinteistöjen arvo verrat-
tuna toisiin vastaaviin kaupunginosiin 
sekä Helsingissä että Espoon rannoilla 
pysyy kilpailukykyisenä.
Seuran toiminta pohjautuu sen missi-
osta ja visiosta johdettuun vuosittai-
seen toiminta- ja tapahtumasuunnitel-
maan, jossa fokuksena ovat Tammisalo 
ja tammisalolaiset itse, kaupungin vi-
ranomaiset, erityisesti alue- ja liikenne-
suunnittelijat, naapurikaupunginosien 
sidosryhmät sekä kunnallispoliitikot.
Nykyisistä erinomaisista, yhteenkuulu-
vuutta luovista yhteisistä asioista, kuten 
tämä Tammisalon Sanomat, ja tapah-
tumista, kuten elokuinen Elojuhla ja 
perinteinen kirkolla järjestettävä Itse-
näisyyspäivän aamujuhla, pidetään jat-
kossakin kiinni.
Seuran yksi keskeisimmistä tavoitealu-
eista on merellisen puutarhakaupun-
ginosan luonteen korostaminen. Tam-
misalon maisemoinnissa näkymiämme 
tulisi avata merelle nykyistä enemmän. 
Nykyiset ”umpimetsikköpuistikot” tu-
lisi kunnostaa puistomaisiksi. Hyviä 
esimerkkejä tästä ovat Tammisalontien 
merenpuoleiset metsiköt, joiden läpi ei 
meri kesäisin siinny tai Tiiliruukinlah-
den pohjukka, jossa oleva Pyörökiven-
puisto on läpikotaisin ryvettynyt um-
pimetsä ja rantaruovikko.
Tammisalolaisia pyritään innostamaan 
panostamaan omiin puutarhoihin-

sa nykyistäkin enemmän. Samalla ke-
hitetään yhteisöllisyyttä järjestämällä 
perinteisiä keväisiä siivoustalkoita se-
kä kaupungin vuodesta 2004 lahjoitta-
mien kesäkukkien istutustalkoot kesä-
kuussa. Hyvällä yhteistyöllä STARA:n 
Tammisalosta vastaavan viheraluetii-
min kanssa pyrimme muutenkin huo-
lehtimaan alueemme siististä yleisil-
meestä.
Viimeiset pari vuotta Tammisaloa ym-
päröivien vesialueiden tilasta huolehti-
minen on kuulunut seuran prioriteetti-
listalle. Vesialueet on pidettävä auki ja 
käytettävissä kaikille käyttäjäryhmil-
le. Tiiliruukinlahden huono kunto on 
saatettu kaupungin päättäjien tietoon 
ja tämän merkittävän veneilyväylän pe-
rusparantamiseen tähtäävän hankkeen 
käynnistämistä vauhditetaan kansalais-
adressilla, joka tullaan luovuttamaan 
ylipormestari Jan Vapaavuorelle kulu-
van kevään aikana. On myös tärkeää, 
että Porolahden kanavareitti pysyy au-
ki sekä suppaajille että itäisen Helsin-
gin innokkaille ja suurille kanoottihar-
rastajien ryhmille. Uimareita ajatellen 
muutaman uimarantamme kunnos-
ta tulisi huolehtia nykyistä paremmin 
mukaan lukien ns. Konekarin laituri-
ranta.
Tammisalon kehittäminen turvalli-
sena kaupunginosana on tammisalo-
laisten yhteinen etu. Se koskee kaikki 
asukkaitamme, mutta erityisesti lapsia, 
iäkkäämpää väestönosaamme sekä kä-
velijöitä että kuntoilijoita, unohtamatta 
pyöräilijöitä. On oleellista, että kaikki 
liikenteessä olevat kokevat liikkuvansa 
turvallisesti Tammisalossa. Ennen kaik-
kea se tarkoittaa, että yksityisautoilussa 
noudatetaan liikennesääntöjä ja nope-
usrajoituksia. Kahden auton taloudessa 
asuvana ja teitämme aktiivisesti omal-
la autolla käyttävänä olen liian usein 
joutunut havaitsemaan takapuskuris-
sa roikkuvia sekä kaahareita, joilla on 
muita enemmän kiire kotiin tai töihin. 
Kuitenkin uskoisin, että harvalla meistä 
oikeasti olisi sellainen kiire, että Vanha-
väylän sillalta Puikkarin perukoilla pi-
täisi päästä kymmenen sekuntia nope-
ammin kuin muut.
Tavoitteemme on kategorisoida ties-
tömme niin, että neuvotellessamme 
kaupungin suunnittelijoiden kanssa 
turvallisuutta parantavista toimista tie-
dämme täsmälleen ne tieosuudet, jot-
ka ovat vaarallisia, joissa ajetaan eniten 
ylinopeuksia tai jopa suoritetaan ris-
kiohituksia. Ko. merkityt tieosuudet 
edellyttävät eniten toimenpiteitä ku-

ten hidasteita, 
nopeusnäyttö-
jä ja korotet-
tuja suojateitä. 
Tulemme myös 
ajamaan piha-
katujen pitkän tähtäimen suunnitel-
maa seuran liikennetyöryhmän mää-
rittämien kohteiden mukaisesti. Tällä 
listalla on ensimmäisenä pihakatualu-
een perustaminen Airorantaan, joka 
on saanut hyvän palautteen sekä alu-
een asukkailta että Tammisalon Meri-
venekerholta.
Julkisen liikenteen osalta huolehditaan 
sen asukkaita palvelevasta optimaalises-
ta toiminnasta niin, että bussilinjamme 
”Kasikolmosemme” liikennöinti vastaa 
kaikkien tammisalolaisten käyttäjäryh-
mien tarpeita mukaan lukien järjestelyt 
Herttoniemen pääteasemalla.
Läpiajoliikenteen osalta tavoitteemme 
on hallittu pyöräilyreittien kehittämi-
nen sekä Roihuvuoreen ja Laajasaloon 
kanavasiltojemme kautta tapahtuvan 
laittoman mopoläpiajoliikenteen ty-
rehdyttäminen.
Aluesuunnittelu ja kaava-asiat pyritään 
pitämään kunnossa ja kohdallaan. Kaa-
va-asioissa ja aluesuunnittelussa huo-
mioidaan moni- ja tasapuolisesti tam-
misalolaisten kiinteistönomistajien ja 
taloyhtiöiden tarpeet ja edut.
Erityisen tärkeää seuralle on sen tiivis 
yhteistyö Roihuvuoren seurakunnan, 
Tammisalon VPK:n ja partiolippu-
kunta Tammisalon Metsänkävijöiden 
kanssa.
Seuran agenda on mittava, kuten listaa-
maani asiat osoittavat. Kyse on pitkä-
jänteisestä työstä, jossa tulokset näky-
vät ja toteutuvat vasta vuosien päästä. 
Tärkeintä on liike eteenpäin. Kirjoituk-
seni alussa mainitussa strategiapaperis-
sa tämän liikkeen primus motoriksi ni-
mettiin seuramme. Tämä rooli sopiikin 
sille mainiosti.
Edeltäjäni Juhani Lönnroth toimi Tam-
misaloseuran puheenjohtajana vuosina 
2010-2018.  Haluan seuran puolesta 
kiittää häntä lämpimästi siitä merkit-
tävästä työstä, jonka hän tammisalo-
laisten puolesta kahdeksanvuotisella 
puheenjohtajakaudellaan on ansiok-
kaasti tehnyt. Hänen työnsä jatkuu 
Roihuvuoren seurakunnan seurakun-
taneuvostossa.

Tammisalo, maaliskuu 2019  
Juha Parikka  
Puheenjohtaja  
juha.v.parikka@gmail.com

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

Tammisaloseuran toimintaa vuonna 2018
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 68. toimintavuosi, yhdistys on perustettu vuonna 1950.

Vanhusten Turva -säätiö – ikäihmisten 
hyvinvoinnin edistäjä

Vuoden 2018 toiminnan päättyessä oli 
jäsenmäärä 58 maksanutta henkilöjä-
sentä ja 96 maksettua perhejäsenyyttä 
sekä 4 kannattavaa jäsentä. Näin ollen 
äänivaltaisia jäseniä oli 250.

Yhteydenpito Tammisalon muihin 
yhteisöihin ja järjestöihin
Seura on toiminut yhteistyössä mm. 
Onnitalon Hoiva Oy:n/Vanhusten 
Turva  sr:n, Tammisalon Metsän-
kävijöiden, Tammisalon VPK:n, MLL 
Strömsin lahden, Tammisalon päi-
väkodin vanhempaintoimikunnan, 
Poro lahden peruskoulun Tammisalon 
yksikön vanhempaintoimikunnan, 
Tammisalon merivenekerhon ja Roi-
huvuoren seura kunnan kanssa. Lähi-
alueiden muihin kaupunginosayhdis-
tyksiin on myös pidetty yhteyttä.

Vetoomus Tiiliruukinlahden  
kunnostamiseksi
jossa Tammisaloseura katsoo, ettei 
kaupunki ole panostanut riittävästi 
Tammisalon vesialueiden kunnosta-
miseen. Vetoomus liittyy kaupungin 
käynnistämään Helsingin merelliseen 
strategiaan. Vetoomuksen on allekir-
joittanut vuoden loppuun mennessä 
145 henkilöä.

Seura on käynyt keskusteluja HSL:n se-
kä kaupungin päättäjien kanssa Tam-
misalon alueen liikennejärjestelyistä ja 
liikenneturvallisuudesta.

Yhteydenpidot
Yhteyttä pidettiin kiinteästi Helsingin 
kaupungin ympäristön toimialaan, 
kaupungin rakentamispalveluliike-
laitoksen STARA:n katu-ja puisto-
osas ton kanssa sekä kulttuuri -ja 
vapaa-aikatoimintaan kuuluvan Lii-
kuntaviraston kanssa.
Lisäksi yhteydenpitoa seuraaviin:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton  liikenne suunnitteluosasto ja asema - 
kaavaosasto, Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut kuntayhtymä, Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus, Helsin-
gin kaupungin hallintokeskus, Hel-
singin yliopiston ympäristötieteiden 
laitos, Rinki oy, Paperinkeräys oy, Fida 
ja Helsingin  poliisi.
Tammisaloseuraa on kuultu useissa 
asemakaavaan ja rakennuslupiin liit-
tyvissä hankkeissa sekä Vanhanväylän-
puiston uuden tulvasuojelun rakenta-
misessa.

Aloitteet ja kannanotot
Tammisaloseura jatkoi neuvotteluja 
Tammisalon puistossa sijaitsevan ns. 

Konekarin laiturin käytöstä sekä ran-
nalla olevien hylättyjen ja jätettyjen 
veneiden poistosta, myös Tiiliruukin-
puistosta.
Tammisaloseura on tehnyt ympäris-
töministeriölle kestävän kehityksen 
kulttuuriympäristösitoumuksen Tam-
misalon alueelle, osana eurooppalaista 
kulttuuriperinnön ympäristöstrate-
giaa. Sitoumuksen tarkoitus on lisätä 
alueen viihtyvyyttä ja elinvoimaa hoi-
tamalla ja kehittämällä omaa kulttuu-
riympäristöämme.
Rantojen ja vesialueiden kunnostus-
hanketta koskevia neuvotteluja jatket-
tiin kaupungin hallintokuntien kanssa, 
mm. Tiiliruukinlahden tulvavalli.

Hallitus 2019
Hallitukseen 2019 valittiin syyskoko-
uksessa 29.11.2018
puheenjohtajaksi Juha Parikka, var-
sinaisiksi jäseniksi Jari Friman, Tuula 
Kollin, Hanna Kontra, Eija Rautiainen, 
Taina Seesto ja Soile Tolonen, varajäse-
niksi Arja Björkman, Anna-Mari Kas-
kinen, Jarmo Rouvinen, Aki Saari, Eija 
Tolpo ja Simo Vihemäki.
Tili- ja toiminnantarkastajiksi valit-
tiin Anu Talman ja Annukka Aarnio-
Syväoja.

Vanhusten Turva on yli 70-vuotias 
säätiö, joka toteuttaa yleishyödyllistä 
toimintaansa omistamansa palveluko-
din Onnitalon tiloissa Tammisalossa. 
Säätiö elää parhaillaan ns. uudelleen 
käynnistämisen vaihetta. Vanhusten 
Turva etsii nyt uusia yhteistyökump-
paneita, mm. vapaaehtoistyöntekijöitä, 
laajentaakseen toimintaansa. 
Säätiön toiminnan kohderyhmänä 

ovat sekä kotona asuvat ikäihmiset 
että Onnitalon asukkaat. Toiminnan 
keskiössä on ikääntyneiden yksinäi-
syyden vähentäminen. Vanhusten 
Turva aloitti kuluvan vuoden alussa 
uusia ryhmätoimintoja, kuten senio-
rijoogan ja naapuruuspiirin, jotka on 
tarkoitettu tammisalolaisille ja muille 
lähialueen kotona asuville ikäihmisille. 
Lähitulevaisuudessa säätiö kehittää ja 

toteuttaa lisää uusia toimintamuotoja, 
joihin toivotaan runsaasti osallistujia.
Mikäli haluat lisätietoa Vanhusten Tur-
van toiminnasta, otathan yhteyttä sää-
tiön kehittämiskoordinaattoriin Meri 
Halmetojaan (meri.halmetoja@van-
hustenturva.fi / 050 3110460). Säätiön 
omat kotisivut julkaistaan maaliskuus-
sa, joten käythän tutustumassa niihin. 
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Tämä lehti löytyy PDFtiedostona osoitteessa www.tammisaloseura.fi

Hinta 

30€

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

Tilaukset:
tammisaloseura@gmail.com
puh. 050 3655706

Tutustu 
Tammisalon 
historiaan 

Tammisaloseuran 
jäsenille 25€

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

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.


