
ROIHUVUOREN KYLÄTALO 



ROIHUVUORI 

• rakennettu pääosin 1955-1965 

 

• asukkaita alueella n. 7700 

 

• Valittiin vuoden 2010 kaupunginosaksi 



• Roihuvuori-seura ry 
– jäseniä n. 400 

– asukasillat kerran kuussa 
• aiheina mm. taloyhtiöiden putkiremontit, 

kaupunkiviljely, asukaspuisto, kirjaston 
säilyminen, ym. 

– hanami-juhla toukokuussa 

– kyläjuhlat elokuussa 

– muut kaupunginosatapahtumat 

– asukaspuistotoiminta Tuhkimossa 

– asukaskahvila Peukaloinen (tauolla 
tilan puuttuessa) 

– kylätaloprojekti 



KYLÄLEHTI 
• tehdään talkoilla 

• ilmestyy kaksi kertaa vuodessa 

• keväällä Hanamin yhteydessä 

• syksyllä kyläjuhlien yhteydessä 

• 36 sivun tabloidi 

• painos 20 000 kpl 



Roihuvuori 











ASUKASKAHVILA PEUKALOINEN 

• kirjasto lakkautusuhan alla 2009 

 

• toiminta noin 20 vapaaehtoisen voimin 

 

• toiminta päättyi kaupungin tarvittua tilat 

väistötiloiksi viereisen koulun remontin 

ajaksi. 



ASUKASPUISTO TUHKIMO 

• Kaupungin neljänneksi suosituin 
leikkipuisto. 

• Leikkipuisto Tuhkimossa havaitaan 
hometta 2008 syksyllä talon toisessa 
päädyssä. 

• Kaupunki lopettaa leikkipuistotoiminnan 
puistossa 2008 lokakuussa. 

• Talven 08-09 toimintaa puistossa pitää yllä 
yksi vanhempi.  

 



ASUKASPUISTO TUHKIMO 

• Keväällä 2009 puistossa alkaa toimia Pro 

Tuhkimo –liike 

 

• Vanhemmat saavat sosiaalivirastolta luvan 

käyttää puistorakennuksen homeetonta 

puolta. 

 

 







KYLÄTALO-projekti 

90-luvun alussa edellinen yritys 

saada kylätalo Roihuvuoreen 



VÄLIAIKAINEN KYLÄTALO  

•välttämätön tila asukkaiden toiminnalle 

•Cramolta vuokrattu kaksi viipale parakkia 

yhteensä 60 m2 

•asukkaat hakivat luvat rakennukselle ja 

rakensivat perustukset, viemäri ja 

vesiliittymät sekä kuistit katoksineen. 

•n. 40 vapaaehtoista osallistui töihin 

•lupa pitää rakennusta 2012-2017 





• Väliaikainen kylätalo pieni toimintaan 

nähden, mutta pitää Tuhkimon puiston 

hengissä 





KYLÄTALO 

 



• kaksi purku-uhan alla olevaa rakennusta 

• Yht. 600 m2 

• toteutetaan pääsääntöisesti talkoilla 

• kustannusarvio n. 1, 2 milj.€ 

• suunniteltu rahoitus 

– Senaatikiinteistöt Oy 

– LujaTalo Oy 

– Lähiörahasto 

– Roihuvuori-Seura 









Talossa kolme korjattavissa 

olevaa kaakeliuunia 

 





Kuormastovaja 



Kylätalon tilat 

• leikkipuisto Tuhkimon tarvitsemat tilat 

• Juhlatiloja 

• Kokoustiloja 

• Projektityötiloja alle 3 kk projekteihin 

• Puutyöverstas 

• Äänitysstudio 

• Roihuvuori-seuran varastotilat 

 

 

 



HANKKEESSA MUKANA OLEVAT 

YHDISTYKSET 

Kylätalo 

MLL  

Roihuvuoren ja  

Tammisalon osasto 

Roihuvuoren  

eläkeläiset 
Mieto ry 

Pro Tuhkimo 

Roihuvuori-seura 





MIKSI KYLÄTALO? 

• väliaikainen kylätalo vain tekohengitystä 

• mahdollistaisi aktiivisen toiminnan 

jatkumisen alueella… 

•… ja laajentaisi sitä huomattavasti edelleen. 


