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 Roihuvuori-Seura Ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (1.1.2019-
31.10.2019) 
  

Tausta                            
Roihuvuori-seura Ry on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on 
Helsingin kaupunki ja toimialueena Herttoniemen kaupunginosan 
Roihuvuoren osa-alue. Seura työskentelee alueensa sivistyksellisten 
ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi 
huomioiden alueellisen omaleimaisuuden ja paikalliset erityispiirteet 
sekä toimii alueen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon säilymisen 
puolesta. Seura pyrkii toiminnallaan lisäämään asukkaiden kiintymystä 
kotiseutuunsa ja luomaan kotiseututuntemusta sekä lisäämään 
paikallishenkeä yhteisten asioiden toteuttamiseksi. 
Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosat Helka ry:ssä yhtenä sen 
perustajajäsenistä ja sen kautta myös jäsenenä Suomen 
Kotiseutuliitossa. Seura on jäsenenä myös Itä-Helsingin Kulttuuriviikot 
-yhdistyksessä. 
  Seura on perustettu 13.11.1960. 
  
Toiminta vuonna 2019. (1.1.2019-31.10.2019.)                
Seuran viidentenäkymmenentenäyhdeksäntenä (59.) toimintavuonna 
panostetaan seuraaviin toimintoihin: 
  
Seura yleensä 
• Seura jatkaa jo aikaisemmin toteutettua toimintalinjaa, jolla on 

saatu ja haettu näkyvyyttä ja julkisuutta suuren yleisön silmissä. 
Julkisuuskuvan muutoksella on ja on ollut positiivista vaikutusta 
osana Kaakkois- ja Itä-Helsingin imagon muuttumiseen 
myönteisemmäksi. Myös roihuvuorelaisten oma käsitys alueesta on 
muuttunut positiivisemmaksi.  
Seuran aktiiviseen toimintajoukkoon kuuluu johtokunnan jäsenten 
lisäksi useita toimintaan osallistuvia roihuvuorelaisia.  
Vuoden 2018 aikana seuran toiminnassa on ollut mukana noin 300 
eri vapaaehtoista eri projekteissa. Seura panostaa edelleen uusien 
vapaaehtoisten toimijoiden saamiseksi mukaan toimintaan, sillä 
heidän panoksestaan on korvaamaton apu kaikille aktiviteeteille. 

• Toiminnallaan seura kannustaa alueen asukkaita yhteistoimiin ja 
erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueen kestäväksi 
kehittämiseksi. Seura haluaa olla positiivinen esimerkki. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota eri sosioekonomisten ryhmien aktivoimiseen. 
Seura panostaa erityisesti alueelle muuttavien maahanmuuttajien 
integroimiseen yhteisöön.  

• Seura pyrkii tukemaan alueen yrittäjien toimintaedellytyksiä.  
Erityisesti pyritään varmistamaan monipuolisten kahvila- ja 
ravintolapalveluiden syntyminen ja säilyminen Roihuvuoressa. 
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Kaakkoiseen ja itäiseen Helsinkiin on nousemassa runsaasti uusia 
kauppakeskuksia, mitkä heikentävät Roihuvuoren ostoskeskuksen 
kauppojen elinmahdollisuuksia. Seura tukee Roihuvuoren 
kaupallisia toimijoita (mm. elintarvikemyymälät), jotta palvelut 
säilyisivät jatkossakin Roihuvuoressa.  

• Seura seuraa Helsingin kaupungin toimintaa alueella ja pyrkii 
edistämään asukkaiden näkökantojen esiintuloa kaupungin 
toiminnassa. Kaakkois- ja Itä-Helsingissä on parhaillaan käynnissä 
kiivas uudisrakentaminen, jolloin alueelle nousee uusia toimintoja, 
kauppakeskuksia ja asuinrakennuksia. Roihuvuori-Seura seuraa 
alueen kaavoitusta ja rakentamista sekä pyrkii tuomaan 
roihuvuorelaisten näkökantoja esiin eri foorumeilla.  
 

Seuran sääntömuutos ja sen vaikutus toimintakauteen 2019 
Seuran sääntöjä muutettiin syyskokouksessa 8.9.2018 ja jatkossa 
seuran tili- ja toimintakausi on 1.11.-31.10. Vuosi 2019 on kuitenkin 
siirtymävuosi ja tili- ja toimintakausi on poikkeuksellisesti 1.1.2019 – 
31.10.2019. 

          
Jäsenhankinta 

Jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja 8.11.2018 
seuralla oli jäseninä 549 henkilöä, mikä on noin 9 % alueen 
aikuisväestöstä. Tavoitteena toimintakaudella 2019 on jatkaa 
jäsenhankintaa ja saada vähintään 50-60 uutta jäsentä. 

  
Tuhkimon asukaspuisto ja väliaikainen kylätalo 

• Tuhkimon asukaspuiston toiminnan kehittäminen eteni vuoden 
2018 aikana siten, että alueelle pystytetty väliaikainen kylätalo oli 
niin leikkipuiston kuin muidenkin käyttäjien aktiivisessa käytössä.  
Tulevan toimintavuoden aikana väliaikaisessa kylätalossa jatketaan 
hyvää ja aktiivista toimintaa. Talossa ja puistossa järjestetään 
erilaisia tapahtumia eri käyttäjäryhmille.  

• Lapsiperheille suunnattua Soppakuppila ja Kässäklubi toimintaa 
jatketaan.  

• Seura pitää johtokunnan kokoukset väliaikaisessa kylätalossa. 
Myös asukastilaisuudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
kylätalolla. Tätä rajoittaa tilan pieni koko.  

• Seura jatkaa Tuhkimon puiston 2014 alkanutta kunnostamista 
talkoilla yhdessä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa. 

• Tuhkimon alueen viihtyisyyttä parannetaan.  
• Seura jatkaa vuonna 2016 alkanutta Tuhkimon hylätyn uima-altaan 

muuttamista skeittipuistoksi talkoilla, mikäli kaupungilta saadaan 
lupa jatkaa toimintaa. 

• Seura tutkii mahdollisuutta korvata väliaikainen kylätalo paremmin 
toimintaan sopivalla pysyvällä rakennuksella.  
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Tapahtumat 

• Vuonna 2019 seura järjestää itse tapahtumia ja tukee muita 
toimijoita erilaisten tapahtumien järjestämisestä.  

• Keväinen hanami-juhla järjestetään Kirsikkapuistossa toukokuussa 
2019. Kyseessä on järjestyksessään jo kahdestoista 
kirsikankukkien katselu- ja ihastelujuhla.  
Johtuen Hanamin suosion ja yleisömäärän jatkuvasta kasvusta, 
seura lisää panostusta tapahtuman järjestämiseen.  
Erityisesti pyritään laajentamaan ohjelmaa useampipäiväiseksi, 
jotta kaikki vieraat eivät tulisi samana päivänä. Juhlan 
järjestämiseen pyritään edelleen saamaan mukaan lisää Suomessa 
toimivia japanilaiseen kulttuurin toimijoita ja yhdistyksiä.  
Sponsorituloja pyritään kasvattamaan vastaamaan juhlan kokoa.  
Varsinkin juhlan visuaalisia elementtejä tulee lisätä väkimäärän 
kasvaessa. Hanamin yhteydessä Japanin suurlähetystön 
pyynnöstä valitun Suomen Kirsikankukan kuningattaren roolia ja 
toimintamallia selvitetään ja kehitetään.  
Kesällä 2017 Japan Sakura Foundation valitsi Roihuvuoren 
Hanami-juhlan kolmanneksi viralliseksi ulkomaalaiseksi 
yhteistyöjuhlaksi. Kaksi muuta yhteistyöjuhlaa ovat Washingtonin 
National Cherry Blossom Festival ja Hampurin Japanisches 
Kirschblütenfest. Vuoden 2019 aikana selvitellään, mitä 
mahdollisuuksia Japan Sakura Foundation tarjoaa juhlien 
kehittämiseen.  
Keväällä 2019 Hanami-juhlan järjestelytoimikunta ja Kirsikankukan 
kuningatar käyvät tapaamassa Sakura Foundationin edustajia. 
Perinteisesti kansainväliset Kirsikankukan kuningattaret ovat 
tavanneet myös Japanin pääministerin hanamin aikana. 
Japanilainen Sasagawa-säätiö on myöntänyt 10 000 € apurahan 
Japanin matkaa varten hanamin ydinryhmälle. Matkan tarkoitus on 
kehittää hanami-juhlia ja solmia kansainvälisiä suhteita. 
Perinteisesti kansainväliset kirsikankukkakuningattarille on 
järjestynyt myös audienssi Japanin päämisterin luokse Tokion 
hanamin aikana. 

• Roihuvuoren kyläjuhlat on järjestetty seitsemän vuoden aikana 
erittäin laajana tapahtumana ja viimeksi 2018 jopa kolmipäiväisenä. 
Kyläjuhlien idea kasvoi aikoinaan Roihuvuori-päivien 
kehittämisestä. Seuran toiminnan ja kyläjuhlien innoittamana 
Roihuvuoreen on kasvanut monia uusia tapahtumia, joita ovat 
olleet järjestämässä seuran kanssa niin nuorisotalo, Roihuvuoren 
monipuolinen palvelukeskus, seurakunta, musiikkiopisto, 
Roihukaiset ry. ja vastaavanlaiset yhteisöt.   
Kyläjuhlat järjestetään seuraavan kerran vuonna 2020, mutta niiden 
suunnittelu alkaa jo syksyllä 2019 yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. 
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• Roihuvuoren kirjamessut järjestetään maaliskuussa toista kertaa 
Roihuvuoren kirjastolla ja Porolahden peruskoulussa. Tutkitaan 
mahdollisuutta lisätä koulu- ja päiväkotiryhmille suunnattuja 
työpajoja kirjamessujen yhteyteen. 

• Vuonna 2018 järjestetyt kirjamessut herättivät alueen 
tieteentekijöissä mielenkiintoa järjestää alueella myös 
tiedetoimintaa. Tutkitaan mahdollisuutta järjestää alueella 
tiedesalonkeja tai tiedemessut. 

• Seura jatkaa valokuvailtojen järjestämistä kahvila Riossa. 
• Seura pyrkii lisäämään vapaaehtoisten talkoolaisten koordinointia. 

Vapaaehtoiset ovat seuran tärkein resurssi. Kirjastolla järjestetään 
perinteinen vapaaehtoisten palkitsemistilaisuus Roihuvuori-
karonkka, joka on muodostunut tärkeäksi tapahtumaksi alueellisen 
yhteisöllisyyden rakentamisessa. Karonkkatilaisuus on järjestetty 
vuodesta 2010 lähtien. 

• Vappuna seura järjestää perinteisen vapun nyyttäripiknik-
tilaisuuden Satumaan/Keijukaisen puistossa. Näin tarjotaan 
roihuvuorelaisille perheille mahdollisuus osallistua yhteisölliseen 
vapunviettoon omalla alueella. 

• Vuoden aikana ollaan yhteistyössä Roihuvuoren lasten ja nuorten 
Roihukino-festivaalin järjestämisessä, mikäli festivaali toteutuu. 

• Seura tukee konserttitoimintaa alueen ravintoloissa, kahviloissa, 
kirjastolla, Itä-Helsingin musiikkiopistolla ja muissa julkisissa tiloissa 
PA-laitteiden lainojen ja ilmoitusavun muodossa ja näin tukee 
alueen kulttuuritarjontaa sekä mahdollistaa roihuvuorelaisille 
artisteille esiintymismahdollisuuksia.  
Seura on itse järjestämässä alueella vuonna 2016 alkanutta 
Voodoo Music Club -toimintaa, ja toimintavuonna toimintaa 
jatketaan. Klubissa vierailevat huippuartistit. Seura tukee myös 
alueelle seuran aloitteesta aloitettua Standup Comedy Clubia. 

• Seura osallistuu monen polven tapahtuman MopoRockin 
järjestämiseen Nuorisoasiainkeskuksen ja Roihuvuoren 
palvelukeskuksen kanssa, mikäli se järjestetään vuonna 2019 
Punahilkantien Palvelutalon remontin valmistuttua. Roihuvuoren 
palvelukeskuksen remontti on myöhästynyt useilla vuosilla, mutta 
näyttäisi valmistuvan loppuvuodesta 2018.  

• Keväällä järjestetään mahdollisuuksien mukaan pyörien huolto- ja 
kunnostustapahtuma Roihuvuoren ostoskeskuksella myös osana 
ostoskeskuksen alueen imagon kehittämistä.  
Lisäksi järjestetään kesäaikana muutama pyöränkorjaustapahtuma 
Tuhkimonpuistossa. 

• Vuonna 2014 Strömsinlahden alueella alkanutta jättipalsamin 
kitkentäprojektia jatketaan Metsäselänteen ja Prinsessantien 
läheisyydessä ja mahdollisesti laajemminkin. 

• Järjestetää kahdesta kolmeen siivoustalkoota alueella. 
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• Vuoden roihuvuorelaisen valinta julkistetaan joko kyläjuhlan, 
MopoRock-tapahtuman tai itsenäisyyspäivän lipunnoston 
yhteydessä. Perinteiseen kaikilla roihuvuorelaisilla on mahdollisuus 
etukäteen ehdottaa omaa suosikkiaan. Johtokunta tekee valinnan 
esitysten perusteella. Vuoden roihuvuorelaisen kunniaksi istutetaan 
japaninkirsikkapuu Kirsikkapuistoon.  

• Seura jatkaa Roihuvuoren asukkaiden yhteisen perunapellon 
toimintaa. Seuran jäsenillä on mahdollisuus saada hallintaansa 
miniviljelypalstoja yhteisöviljelmän yhteydestä. Tutkitaan 
mahdollisuutta hankkia mehiläispesiä viljelypalstan alueelle. 
Yhteistyötä Roihuvuoren ammattioppilaitoksen kokkilinjan kanssa 
jatketaan ja koululaisten viljely-yhteistyötä alueen alakoulujen 
kanssa kehitetään.  

• Järjestetään Roihuvuoren sisäinen jalkapallo-ottelu. Harkitaan 
myös lisäksi pesäpallo-ottelun järjestämistä yhdessä Roihu ry:n 
kanssa. 

• Järjestetään kaksi taloyhtiöiden välistä petanque-turnausta. 
Turnaukset on järjestetty vuodesta 2017 asti. Palkintona 
voittaneelle taloyhtiölle annetaan prunus avium -kirsikkapuu. 
Turnauksella kannustetaan taloyhtiöitä yhteisöllisyyden luomiseen. 

• Seuralle valmistui vuonna 2016 jäsentensä käyttöön tarkoitettu 
Ruma Ankanpoikanen -niminen yhteisövene. Veneellä voi soutaa 
tai purjehtia. Venetalkoita järjestetään talven aikana.  

• Seura pyrkii järjestämään myös veneilykoulutusta asukkaille. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota veneilyturvallisuuteen. 

• Strömsinlahdella sijaitsee seuran ylläpitämä yleinen matokomposti.  
• Edistetään Roihuvuoren vesitornin ympärille suunnitellun 

graffitigallerian toteuttamista.  
• Seuralla on muutaman vuoden ollut hanke, jossa pyritään 

istuttamaan erilaisia imeläkirsikkapuita (prunus avium) eri puolille 
Roihuvuorta ja näin vahvistamaan mielikuvaa Roihuvuoresta 
kirsikkapuiden kaupunginosana. Imeläkirsikat ovat syötäviä ja ne 
tuottavat sitä enemmän satoa mitä useampia niitä on.  
Syksyyn 2018 mennessä istutettujen imeläkirsikkapuiden määrä on 
38. Vuonna 2019 on tarkoitus istuttaa vähintään 10 uutta puuta. 
Pitkällä tähtäimellä imeläkirsikkapuiden määrää on tarkoitus nostaa 
sataanviiteenkymmeneen.  

• Seura järjestää yhdessä Tammisalo-seuran kanssa uudenvuoden 
ilotulitustapahtuman kaupunginosien välisellä tekosaarella. 
Tapahtuman tarkoituksena on keskittää ilotulitus sellaisessa 
paikassa, jossa häiriö koirille ja ihmisille olisi mahdollisimman pieni. 

Muu kansainvälinen toiminta 
• Seuran johtokunta käy tutustumassa Lasnamäen 

asukastoimintaan Tallinnassa keväällä 2019 
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Aloitteet ja lausunnot 
• Seura ottaa kantaa lähetettyihin lausuntopyyntöihin. Lausunnot 

ovat luettavissa seuran nettisivuilta. 
• Seura myös tekee aloitteita ja lausuntoja roihuvuorelaisilta 

saaduista palautteista ja heidän mielestään kehitettävistä ja 
parannettavista asioista. 

 
Yhteistoiminta 

• Seura on aktiivisesti mukana erilaisissa itäisen Helsingin yhteisten 
organisaatioiden työryhmissä. 

• Seura valmistelee toimintavuoden aikana useiden eri yhteisöjen 
kanssa jo mainittuja tilaisuuksia. Erityisen hyvää yhteistoiminta on 
ollut mm. Roihuvuoren seurakunnan kanssa, jonka tiloissa on voitu 
pitää seuran tilaisuuksia ja jolta on saatu laajaa toimistopalvelujen 
käyttöä. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa ja kehittää. 

• Seura jatkaa muiden yhdistysten ja toimijoiden tukemista 
resurssiensa mukaan. Seuran tuki on ollut yleensä tavaran kuten 
telttojen, äänentoistolaitteiden, ruuanvalmistusvälineiden ym. 
kaluston lainaamista tai konsultaatiota tapahtumien lupa-asioissa ja 
muissa järjestelyissä. Seuran järjestyksenvalvojat ovat osallistuneet 
useiden muiden seurojen tilaisuuksien järjestämiseen. Tätä 
jatketaan vuonna 2019.  

• Seura järjestää erilaisia tilaisuuksia Roihuvuoren kirjastossa 
auttaen täten kirjaston toimintaa sekä edesauttaen kirjaston 
toimimista asukkaiden yhteisenä tilana. 

• Seura järjestää yleisötilaisuuksia Osallistuvasta budjetoinnista ja 
kannustaa asukkaita tekemään budjettialoitteita kaupungille. 

 
Tiedotus 

• Roihuvuoren kylälehti julkaistaan hanamin yhteydessä. Se on 
vapaaehtoisvoimin toimitettu korkeatasoinen noin 30-sivuinen lehti, 
joka käsittelee hanami-tapahtumaa sekä alueen ajankohtaisia ja 
yleisiä asioita. Lehden tekoon osallistuu kymmenittäin paikallisia 
aktiiveja. Lehteä on aiempina vuosina jaettu Roihuvuoressa ja sen 
lähiympäristössä kaikkiin talouksiin 20 000 kappaleen painoksena. 
Kylälehti on myös tärkeä seuran taloudellisten resurssien 
kasvattamisessa. Yhteistyökumppanina on Voima Kustannus Oy.  

• Seuran tavoitteita esitetään omilla kotisivuilla osoitteessa 
www.roihuvuori.com sekä ilmoitustauluilla ostoskeskuksen 
molemmissa kaupoissa, kirjastossa, sosiaalisessa mediassa ja 
Tuhkimon kylätalolla. 

• Roihuvuori.comin kehittämistä jatketaan vuoden 2019 aikana 
yhteistyössä Helkan kanssa. 

• Hanamia ja muita tapahtumia varten ylläpidetään myös toista web-
sivustoa osoitteessa www.roihuvuori.fi.  
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• Eri tilaisuuksista ilmoitetaan omilla ilmoitustauluilla (3 kpl), 
kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä ulkomainonnalla. 

• Seura ylläpitää aktiivisesti omia sivujaan ja ryhmiään Facebookissa 
ja muissa sosiaalisissa medioissa. 

• Seura monipuolistaa vuoden 2019 aikana viestintää sosiaalisessa 
mediassa.  

  
Jäsenet 

• Seurassa on 8.11.2018 yhteensä 549 jäsentä 
• Seuran jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa. Jäsenmaksu on 

vuosikohtainen. 
• Jäsenetuja: tavarapyörän lainaaminen, veneen lainaaminen, 

mahdollisuus perhekohtaiseen 4 m2 tai 8 m2 kokoiseen 
viljelypalstaan, mahdollisuus käyttää kylätaloa omiin tilaisuuksiin 
sekä joidenkin muiden välineiden (esim. teltat) lainaaminen. 
Vuoden aikana etsitään keinoja, joilla voidaan helpottaa tavaroiden 
ja välineiden lainaamista (jakamistalous). 

  
Jäsenyydet 

• Seura jatkaa jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset 
Helkassa ry:ssä ja Helkan kautta myös Suomen Kotiseutuliitto 
ry:ssä.  
 

  
Hallinto 

• Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä 
sekä kolme varajäsentä. 

• Seuran käytännön pyörittämisestä vastaa toiminnanjohtaja, jonka 
palkkaamista on tukenut Helsingin kaupunki.  

• Seuralla on kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.  
• Seura palkkaa jatkossa myös toiminnanjohtajan/yhteisöpedagogin, 

mikäli kaupungin avustus antaa siihen mahdollisuuden.  
Työntekijä hoitaa seuran hallintoa, tukee asukkailta lähtevien 
ideoiden toteutusta sekä aktivoi ja verkostoi alueen asukkaita ja 
toimijoita. Työntekijä vastaa seuran tavaroiden lainoista ja 
kunnostuksesta sekä järjestää tapahtumien lupaprosessit. 

 
          
                
 

Helsingissä, marraskuun 8. päivänä 2018 
  
  
                        Roihuvuori-Seura r.y. 
  
                     Johtokunta  


