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Tammisaloseura ry:n sääntömääräiseen 
syys kokoukseen.

Käsitellään sääntöjen 12§ 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 2015 toimintasuunnitelma
6. Määrätään vuoden 2015 jäsenmaksujen 

suuruudet ja maksuaika
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan-

tarkastajien palkkioista
8. Hyväksytään vuoden 2015 talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan seuralle puheenjohtaja vuodeksi 2015
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

erovuoroisten tilalle
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 

varamiehet vuoden 2015 toimintaa tarkastamaan
13. Päätetään seuran koollekutsumistavasta
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen n. klo 19.00 asukasilta 
teemalla 

PALVELUJA, TOIMINTAA JA 
HARRASTUKSIA TAMMISALOSSA  
Esittäytymässä:
• Tammisalon Metsänkävijät
• Tammisalon VPK 
• MLL Tammisalo-Roihuvuori
• Tammisalon päiväkodin vanhempaintoimikunta
• Roihuvuoren seurakunta 

Tule keskustelemaan, kysymään ja ideoimaan!

Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä Tammisalo-
seuran jäseneksi sekä ostaa: 
• kirja ”Tammisalo-paratiisi meren äärellä”
• Tammisalon isännänviiri

Kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa! 
Tammisaloseura ry:n hallitus 

KOKOUSKUTSU ASUKASILTA
Tiistaina 25.11.2014 klo 18.30 Tammisalon kirkon seurakuntasalissa, Väylänrinne 1

Jos et vielä ole Tammisaloseuran jäsen, maksamalla jäsenmaksun voit liittyä!
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Meitä tammisalolaisia on nyt lähes 
2300 henkeä. Alle 15 –vuotiaita on 
noin 20 prosenttia, työikäisiä runsaat 
55 prosenttia ja yli 65 vuotiaita 24 pro-
senttia. Koko Helsingissä vastaavat lu-
vut ovat 14, 70 ja 16 prosenttia. Luvut 
siis poikkeavat toisistaan melkoisesti: 
Tammisalossa on sekä lapsia että elä-
keläisväestöä suhteellisesti enemmän 
kuin koko Helsingissä.  Vaikka Tammi-
salon asukasmäärä onkin pysynyt mel-
ko vakaana, väestön rakenne  muuttuu.  
Lapsiperheitä on tullut viime vuosina 
lisää, mikä näkyy mm. siinä, että leik-
kipuistoissa käy vilske, ja päiväkotien, 
iltapäiväkerhojen ja viipalekoulunkin 
paikat ovat kortilla. Kenties Tammisa-
lon maine “Itä-Helsingin merellisenä 
helmenä” vaikuttaa – samoin kuin su-
kupolvenvaihdokset: lapset perheineen 
muuttavat vanhemmilta vapautuviin 
rivi- ja omakotitaloihin. Helsingin kau-
pungin visioissa Tammisalonkin asu-
kasmäärän toivotaan kasvavan ainakin 
3000 henkilöön. Siksi lisärakentamista 
on helpotettu kaaavoitusperiaatteita 
muuttamalla ja poikkeuslupamenet-
telyä helpottamalla. Tammisalolaiset 
ovat kuitenkin itse toivoneet, että kau-
punginosamme pysyisi omaleimaisena 
vehreänä omakoti- ja rivitaloasumisen 
keitaana.

Tammisalo onkin toistaiseksi säilyt-
tänyt kyläyhteisön luonteen. Täällä 
tunnetaan kotiseutuylpeyttä, Tammi-
salomme koetaan läheiseksi, ja tar-
vittaessa nousemme puolustamaan 
etujamme. Se näkyy myös Tammisalo-
seuran toiminnassa. Jäsenmäärämme 
on nyt ylittänyt 330 jäsenen rajan, ja 
tapahtumamme tavoittavat vieläkin 
suuremman osan Tammisalon asuk-
kaista. Tässäkin suhteessa Tammisalo 
poikkeaa muista kaupunginosista, sillä 
jäseniä on suhteellisesti enemmän kuin 
monissa muissa  vastaavissa yhdistyk-
sissä. Seuramme koetaan edustavan lä-
hidemokratiaa suhteessa viranomaisiin 
ja toimivan asukkaiden yhdyssiteenä. 
Niinpä Tammisaloseuraan otetaan yh-
teyttä mitä moninaisimmissa asioissa. 
Yhteydenottojen kymmenen kärjessä 
vuonna 2014 ovat olleet: 1) liikenne-
turvallisuus ja liian korkeat ajonope-
udet, 2) jätehuollon järjestäminen, 3) 
puistojen ja ranta-alueiden  kunto, 4) 
väylien auraus ja hiekoitus, 5) liikenne-
hidasteet Tammisalon sisääntuloväylil-
lä, 6) venepaikat ja veneiden säilytys, 7) 
kirkon aukiolla olevan entisen kaupan 
tulevaisuus, 8)  bussiliikenteen vuoro-
välit, 9) alueen läheisyyteen suunnitel-
lun uimahallin kohtalo, 10) kaikenikäi-
sille sopivan liikuntapaikan saaminen 
Tammisaloon.

Nämä moninaiset pienet ja suuret 
kysymykset vaativat paneutumista ja 
seurantaa. Väestön määrän ja raken-
teen muutokset edellyttävät muutoksia 
myös kaupunginosamme palvelura-
kenteeseen, ja se antaa toiminnallemme 
lisähaasteita.  On kuitenkin muistetta-
va, että Tammisaloseura toimii täysin 
vapaaehtoisvoimin. Rahoitamme toi-
mintamme pääasiassa jäsenmaksuilla 
ja tuotteidemme myynnillä. Siksi onkin 
syytä toivoa, että nekin tammisalolaiset 
ei-jäsenet, jotka kääntyvät puoleemme 
toiveineen ja huolineen liittyisivät seu-
raamme ja siten tukisivat toimintaam-
me kaikkien tammisalolaisten hyväksi.

Puheenjohtajan palsta

Juhani Lönnroth
juhani.lonnroth@kolumbus.fi

Tammisaloseuran hallitus 2014
Puheenjohtaja 
Lönnroth, Juhani 
juhani.lonnrotg(a)kolumbus.fi

varapj.
Viljanen, Juha Ludvig
juha.l.viljanen(a)gmail.com 

Björkman, Arja 
Arja.Bjorkman@hel.fi 

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

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

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

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

Varajäsenet: 

Korhonen, Reijo 
reijokor(a)gmail.com 

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

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

 
 

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

Ugas, Outi
outi.ugas(a)gmail.com

Väänänen, Suvi 
suvi(a)citylights.fi 
 
Toiminnantarkastajat 
Talman, Anu
Aarnio-Syväoja, Annukka 

Tammisaloseura GSM 050 3655706  
(puhelin sihteerillä)
tammisaloseura@gmail.com
www.tammisaloseura.fi
www.facebook.com/Tammisaloseura
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Koskahan viimeksi mahdoin ky-
syä – vai olenkohan tätä asiaa 
kysynyt koskaan? Tammisalon 
päiväkodin lapset valottavat nyt  
onneksi asiaa meille hieman.

Parasta tammisalossa on...
Raketti- ja Karhupuisto, jalkkis- 
ja polttisleikit puistossa, jumpat 
Korttelitalossa, leikkiä kavereiden 
kanssa, leikkiä legoilla, meri, kun 
siellä voi uida ja ulkona leikkiä, kun 
metsässä voi tehdä kepeistä majoja.

Paras paikka leikkiä tammisalossa 
on...
koti, päiväkoti, Rakettipuisto.

Rakettipuisto olisi vieläkin kivempi, 
jos siellä olisi...
köysiä ja renkaita, wc, vielä isompi 
kiipeilyjuttu, tunneli ja vaikea silta.

Päiväkotimatkallani näkyy...
puita, puskia, autoja, Onnitalo, 
ihmisiä, kastanjapuita, eläimiä, taloja.

Tammisalossa aikuiset...
on pulskia ja jotkut laihoja, tekee 
hommia, on kivoja, hoitaa hyvin 
lapsia, opettavat meille kivoja 
eskaritehtäviä.

Tammisalossa lapset...
leikkivät 10 tikkua laudalla, 
pelaavat sählyä, leikkivät metsässä 
majaleikkejä.

Tammisalossa on kiva kesällä...
olla nakupellenä ja mennä uimaan, 
syödä jäätelöä, uida rannalla.

Tammisalossa on kiva talvella...
hiihtää, pulkkailla alas isolta kalliolta, 
luistella meidän jäällä, tehdä 
lumiukkoja, heitellä lumipalloja, 
laskea mäkeä.

Tammisalossa pitäisi lisäksi olla...
iso uima-allas, eläintarha, kauppa, 
lämmin palju, eläinlääkäriasema, oma 
Linnanmäki.

Lasten vastauksista voi aistia, kuinka 
tärkeää ympäröivä luonto, ulkoleikit 
ja ylipäätään liikkuminen heille on. 
Helposti unohtuu, kuinka etuoikeu-
tettuja olemmekaan, että kotoamme 
on vain lyhyt kävelymatka meren-
rantaan tai metsään, ja ihan arkisten 
kulkureittiemme varrellakin voimme 
nähdä monimuotoista luontoa, tehdä 
siitä havaintoja, oppia ja löytää jos jon-
kinmoisia aarteita.
Muistetaan me aikuiset mahdollistaa 
lastemme leikkimahdollisuudet niin 

meitä ympäröivässä puhtaassa luon-
nossa kuin rakennetussakin ympäris-
tössä. Vaalitaan luontoa ja kehitetään 
alueen harrastusmahdollisuuksia ja pal- 
veluita myös lasten ääntä kuunnellen. 
Kahdeksan kymmenestä haastatellusta 
lapsesta aikoo asua saarellamme isona-
kin. Yksi tosin aikoi muuttaa Linnaan, 
mutta ehkä sellainenkin voisi löytyä 
Tammisalosta. Ja mikäli päiväkodis-
sa aistittavissa oleva hyvä yhteishenki 
vain pysyy ja voimistuu, kun lapsem-
me kasvavat, niin ehkä tämä Linna ei 
seisokaan ylhäisessä yksinäisyydessä 
vaan se onkin avoin elinvoimaiselle 
yhteisöllisyydelle. Ja mitä jos sen sijaan, 
että vain jäisimme odottamaan lastem-
me kasvavan tai jonkun muun tuovan 
saatavillemme palveluita ja sellaista 
toimintaa, joita sekä lapset että aikui-
set Tammisaloon kaipaavat, lähtisim-
mekin hakemaan voimaa asukkaista ja 
luomaan niitä tänne itse, yhdessä. Yh-
teistyön voimasta on saarella jo hyviä 
esimerkkejä - mitä kaikkea lisää sillä 
voisimmekaan saada aikaan.

Kati Stenman
Tammisalolainen äiti, yrittäjä ja päivä-
kodin vanhempaintoimikunnan pj

Mitä mieltä Tammisalon pikkuasukit mahtavat olla 
asuin ympäristöstään? 

Arena Center Oy /  
Helsingin Leikkiluola 
Cafe & Konditoria Faster / Itis   
Chjoko Dessert Productions  
Eckerö Line Oy Ab    
Elokuva Oy Onnenkuvat      
Eläinklinikka Hertta 
Fiskars Brands Finland Oy Ab   
Heinon Tukku Oy  
Helsingin kaupunginmuseo   
Herttoniemen Apteekki Oy  
Herttoniemen Hammaslääkärikeskus/
Med Group hammaslääkärit Oy   
Herttoniemen kukka    
Herttoniemen Lukko Oy  

Herttoniemen Optiikka  
Hiusboxi Herttoniemi 
Hupipuisto SnadiStadi  
IBM     
Itäväylän Apteekki  
Kiinteistömaailma Asuntoherttua
Kipparlahden apteekki 
K-Supermarket Hertta    
Megahertsin Apteekki Oy  
Metropesu Oy, Herttoniemi  
Musti ja Mirri , Hitsaajankatu
Nordea, Herttoniemi   
Parturi-Kampaamo Salon Verde 
Planmeca Oy
Prink   

Puustelli, Herttoniemi
Puutarhanikkarit Oy
Ravintola Stansvik   
Royal Line Oy   
Saaremme Puoti, Laajasalo
Salainen Agentti Oy  
S-Market Herttoniemi  
Studio Anri      
Strömma Finland Oy   
TreffiPub  
Verso Design Oy  
Viking Line Abp  
Yksityishenkilöitä

Tammisaloseura kiittää Elojuhlan 2014 lahjoittajia
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Tammisalon Metsänkävijöiden joulunaika on tapahtuma-
täyteistä: voit ostaa meiltä perinteisiä partiolaisten advent-
tikalentereita esimerkiksi joulumyyjäisissämme Tammisalon 
kirkolla sunnuntaina 30.11. klo 12-14. 

Voit myös tukea lippukuntamme toimintaa ostamalla joulu-
kuusesi meiltä tai luottamalla partiolais-joulupukkiin joulu-
aattona. 

Lisää tapahtumistamme ja palveluistamme uudistuneilla 
nettisivuillamme www.tame.fi 

Vanhanajan joulupolku Herttoniemen 
kartanolla
Sunnuntaina 7. pnä joulukuuta klo 13-17. 

Uudenvuoden yhteinen ilotulitus 
lapsiperheille 
Tammisalon ja Roihuvuoren välissä olevalla tekosaarella 
uudenvuoden aattona klo 18.00 alkaen. Omat ilotulitteet 
ja turvavarusteet mukaan.

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

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
TAMMISALOSSA 
Kutsumme Tammisalon asukkaat viettämään Suomen 
97. Itsenäisyyspäivää 6.pnä joulukuuta 2014 Tammisalon 
kirkolle.

Ohjelma:
Klo 9.30 Fanfaari
  Lipunnosto, Tammisalon partiolaiset
  Siniristilippumme, yhteislaulu orkesterin 
  säestyksellä
  Puhe, Juhani Lönnroth
  Tammisaloseura

  ”Eläköön” Isänmaalle
  Jumala ompi linnamme, yhteislaulu orkesterin  
  säestyksellä
  Orkesterina puhallinorkesteri Karelia kvartetti

Klo 10.00 Jumalanpalvelus
  Kappalainen Anja Nurminen  
  Kanttori Tomi Kujansuu
  lauluyhtye Swing High

  Kirkkokahvit

TERVETULOA!

Tammisaloseura ry
Tammisalon Metsänkävijät
Tammisalon Partiotuki 
Roihuvuoren Seurakunta

Kirjan on kirjoittanut tietokirjailija Jan Strang. Teos perustuu 
pääasiassa arkistotutkimuksille, mutta myös yli 50 henki-
löä on haastateltu. Tämä on yksi harvoja tutkittuun tietoon 
perustuvia Helsingin kaupunginosahistorioita. Aikajänne on 
1700-luvun alusta 2000-luvulle.

Kirjassa kuvataan Itä-Helsingin vanhimmat tiet ja vesireitit 
sekä Herttoniemen kylän varhaisvaiheet. Lisäksi kirjaan 
sisältyvät akateemikko Veijo Meren ja professori Kai Laitisen 
omakohtaiset Tammisalomuistelmat.

Sisältää 400 sivua ja noin 170 kuvaa ja karttaa. Selän paksuus 
25mm, lankasidottu. ISBN 978-952-91-2928-7. Hinta 50 €.

 
Tilaukset yhteystietoineen:
tammisaloseura@gmail.com tai 050 3655706

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

Kirjan on kirjoittanut tietokirjailija Jan Strang. Teos perustuu 
pääasiassa arkistotutkimuksille, mutta myös yli 50 henki-
löä on haastateltu. Tämä on yksi harvoja tutkittuun tietoon 
perustuvia Helsingin kaupunginosahistorioita. Aikajänne on 
1700-luvun alusta 2000-luvulle.

Kirjassa kuvataan Itä-Helsingin vanhimmat tiet ja vesireitit 

Tutustu Tammisalon historiaan 
Tammisalo – paratiisi meren äärellä
Tammisalon
vesien ja rantojen historiaaHinta 

50€

Joulutarjous!Kun tilaat kaksi kirjaa, saat 20% alennusta, eli hinta 40 €/kpl.


