
 1 

  
 
     
 
Roihuvuori-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2011 
 
 
 
Yhdistys Roihuvuori-Seura ry. on kaupunginosayhdistys, joka työskentelee 

alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi, 
viihtyisyyden lisäämiseksi sekä alueen ympäristönsuojelun ja 
maisemanhoidon säilymisen puolesta. Toiminnassa huomioidaan 
erityisesti omaleimaisuus ja paikalliset erityispiirteet. 

 
Seuran historia Seura on perustettu 13.11.1960 eli vuosi oli seuran 51. toiminta-

vuosi. 
 
Seuran säännöt Seuran varsinainen syyskokous uudisti seuran sääntöjä vuonna 

2010 ja patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimisto 
vahvisti sääntömuutoksen 29.9.2011. Säännöt ovat luettavissa 
seuran nettisivuilla www.roihuvuori.com 

 
Kunnianosoitukset Seuran johtokunnan jäsen Otto-Ville Mikkelä sai oikeusministeriön 

ja eräiden muiden tahojen myöntämän aktiiviseen kansalaistoi-
mintaan perustuvan demokratiapalkinnon. Palkinto jaettiin en-
simmäistä kertaa ja Mikkelä oli yksi viidestä palkinnon saajasta. 
Palkinnon luovutti tasavallan presidentti Tarja Halonen. Onnittelut 
hänelle vielä kerran. 

 
Toiminta Toimintavuonna 2011 seura panosti seuraavien toimintoihin: 
 

Asukasillat                            
• Seura järjesti kuukausittain asukkaiden aktivoimiseksi asu-

kasiltoja eri aihealueista. Asukasiltojen aiheina olivat mm. 
Herttoniemen terveysaseman toiminnot, selvitys kaupunkivilje-
lyn kehittymisestä, Idealinko-projektin esittely, asukaspuiston 
avajaiset, putkiremontti-ilta ja uusien sekä vanhojen Roihu-
vuorta kuvaavien valokuvien näyttely ja sen yhteydessä jäse-
nille tarjottu joulupuuro. 
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Kyläkahvila Peukaloinen 
• Seura päätti aloittaa vapaaehtoisvoimin toimivan kahvilan pi-

tämisen vuonna 2010 Roihuvuoren kirjaston alakerrassa. 
Kahvila avattiin14.6.2010 ja se sai heti suuren suosion, joka 
myös kanavoitui kirjaston kävijämääriin. Kahvilan toiminnasta 
vastasi parinkymmenen aktiivisen henkilönvapaaehtoisjoukko. 
Kertomusvuoden aikana kuitenkin kaupunki ilmoitti, että se 
tarvitsee tilat viereisen koulun käyttöön koulussa alkavan suu-
ren korjausrakentamisen vuoksi. Kahvila jouduttiin sulkemaan 
31.5.2011. Uutta paikkaa ei ole löytynyt vuoden aikana mutta 
uutta tilaa haetaan koko ajan.  

  Roihuvuoren asukastalo 
• Kaupunki päätti purkaa Tuhkimon leikkikentällä olleen leikki-

puistoa palvelleen talon siinä esiintyneiden sisätilaongelmien 
vuoksi. Pro Tuhkimo ja seura neuvottelivat kaupungin kanssa 
uuden talon toteutuksesta ja tuloksena alueelle saatiin vuoden 
aikana pieni tila, johon voitiin tallentaa tavaroita 

• Varsinainen uuden talon hankinnan miettiminen alkoi tästä 
prosessista ja eri vaihtoehtojen harkinnan ja tutkimuksen pe-
rusteella päädyttiin siihen ratkaisuun, että tilalle hankittaisiin 
”Kylätaloksi” käytöstä poistunut vanha rakennus. Tällainen löy-
tyi Hietaniemestä ja kyseisen kohteen valmistelutyö alkoi välit-
tömästi niin teknisesti kuin rahoitusselvitysten osalta. Raken-
nuksen siirron toteutus voinee alkaa 2013, jos kaikki johtokun-
nan asettamat edellytykset ovat toteutuskelpoisia. 

• Hankkeessa ovat olleet mukana mm. seuraavat yhteisöt eli 
Pro Tuhkimo, MLL:n Tammisalo-Roihuvuoren yhdistys, Mieto 
ry., Roihuvuoren Martat ja Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry. 

Pro Tuhkimo 
• Pro Tuhkimo toimi aktiivisesti kertomusvuoden aikana ja sillä 

oli kevätkaudella maanantaisin soppakuppila, keskiviikkoisin 
askartelukerho ja perjantaisin grillausta. Vastaavasti syksyllä 
oli soppakuppila, MLL:n perhekahvila sekä Metsänuppukerho 
ja grillausta. Vuoden aikana järjestettiin myös Laskiaisrieha, 
Pääsiäisaskartelua ja Helsinki päivän tilaisuus, jossa esiintyi 
Tohtori Orff. Seuran tapahtumien eli Hanamin ja Kyläpäivien 
yhteydessä järjestettiin omia tapahtumia Tuhkimossa. Vuoden 
päätti joulukuussa Tontturieha. 

Asukaspuisto 
• Nuorisotalon ja kirkon viereiselle tontille toteutettiin kaupungin 

toimesta asukaspuisto, jonka suunnitteluun myös seuran 
edustajat osallistuivat aktiivisesti. Puisto vihittiin käyttöön seu-
ran toimesta 15.9.  Tilaisuuteen toi tervehdyksen myös arkki-
tehti Heikki Kukkonen, joka on ollut aktiivisesti mukana alusta 
alkaen puistoa suunniteltaessa.  
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• Seura järjesti roihuvuorelaisille yleisen nimikilpailun puiston 
nimestä. Ylivoimaiseksi voittajaksi nousi nimi ”Prinssinpuisto”, 
jota nimeä johtokunta esitti Helsingin nimistötoimikunnalle 
vahvistettavaksi viralliseksi nimeksi. 

• Seura osallistuu myös jatkossa asukaspuiston kehittämiseen 
sekä puiston kunnossa ja siistinä pitämiseen saamansa pa-
lautteen perusteella. 

Muu rakennuttaminen 
• Seura seurasi Roihuvuoren viheraluesuunnitelman ja erityises-

ti Strömsinlahden seudun käytännön toteuttamista. 
Vuositapahtumat 
• Järjestyksessään neljäs Hanami eli Kukkien katselujuhla ke-

räsi jälleen runsaan yleisön 22.5.2011 vietettyyn tapahtumaan. 
Seura järjesti tilaisuuden kaupungin puisto-osaston ja Suo-
messa toimivien japanilaiseen kulttuuriin liittyvien yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Juhla keräsi runsaan osanottajajoukon 
niin esiintyjinä kuin tilaisuuteen tulleina katsojina. 

• Seura järjesti Roihuvuoren Kyläjuhlat- nimisen koko päivän 
festivaalin elokuussa 26.8.2011. Juhlaa toteuttamaan oli pyy-
detty seuran lisäksi alueellisia muita toimijoita kuten musiik-
kiopisto, kuvataidekoulu, seurakunta, muut koulut, ravintolat, 
nuorisotalo, urheiluseura Roihu r.y. jne. Tilaisuuksia oli 50 
kaikkiaan parissakymmenessä eri paikassa mm. kirjastolla, 
kouluilla, japanilaistyyppisessä puutarhassa, kirkolla ja sen 
edustalla, ravintoloissa, nuorisotalolla jne. Osanottajia eri tilai-
suuksiin oli tuhansia. Juhlat päättyivät puolen yön tienoilla. 
Päävastuun toimintojen onnistumisesta kantoivat koko johto-
kunnan lisäksi vielä erikseen johtokunnan jäsenet Otto-Ville 
Mikkelä, Sirpa Rouvinen ja Pekka Keränen tukenaan yli sa-
taan henkilöön perustuva vapaaehtoisten joukko. 

Vuoden roihuvuorelainen 
• Seura valitsi vuoden 2011 Roihuvuorelaisen. Valinta kohdistui 

Hanami- eli Kirsikankukkien katselujuhlan ideoimaan isähah-
moon Norio Tomidaan. Seura päätti myös istuttaa Tomidalle 
oman kirsikkapuun kirsikkapuistoon hänen saamansa nimityk-
sen kunnioittamiseksi. 

• Seura valmistutti Itä-Helsingin Musiikkiopiston edessä olevalle 
alueella vuonna 2009 valittujen Vuoden Roihuvuorelaisten 
Géza ja Csaba Szilvayn kunniaksi istutetun tammen viereen 
kiven johon kiinnitettiin asiaa koskeva muistolaatta.  

Osallisuudet 
• Seuran edustajat osallistuivat Itä-Helsingin Kulttuuriviikot r.y:n 

tilaisuuksiin 
• Seura oli aktiivisesti mukana erilaisissa valmistelevissa itäisen 

Helsingin yhteisten organisaatioiden työryhmissä, kuten Hert-
toniemen alueryhmä. 

• Seura järjesti perinteisen Itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuu-
den 6.12. Roihuvuoren kirkolla. Seuran edustajana puheen piti 
johtokunnan puheenjohtaja Veijo Lehto. 
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Muut asiat 
• Seura toteutti Roihuvuoreen ilmoitustaulut, jotka asetettiin se-

kä K-Markettiin että Alepaan. Ilmoitustauluissa informoidaan 
niin seuraa kuin tarvittaessa koko Roihuvuorta koskevista asi-
oista 

• Seura jatkoi neuvotteluja Helsingin kaupungin ja Helsingin po-
liisilaitoksen kanssa ostoskeskuksen ajoittaisista järjestyshäi- 
riöistä ja sai loppuvuodesta kaupungilta pyynnön osallistua 
sen järjestämään neuvottelutilaisuuteen asiasta, joka sitten to-
teutui tammikuussa 2012. 

• Seura esitti lausunnossa Helsingin kaupungin sosiaalilauta-
kunnalle puistoruokailun järjestämistä Asukaspuisto Tuhki-
mossa 

• Seura selvitti valojen asettamisen mahdollisuutta Roihuvuoren 
vesitorniin 

• Seura järjesti polkupyörien korjaus- ja kunnostustapahtuman 
ostarilla 

• Seura hankki ostoskeskukseen kolme Siperian mäntyä, joiden 
istuttamisella aloitettiin ostoskeskuksen ilmeen elävöittäminen 
yhdessä molempien ostoskeskuksen kauppojen kanssa. 

• Seura selvitteli muistolaattojen asentamista niiden talojen sei-
niin, joissa on asunut merkittäviä roihuvuorelaisia henkilöitä 

• Seura oli yhteydessä tallinnalaiseen Uus Maailm yhteisöön 
mahdollisen yhteistyön aloittamiseksi asumisaktiviteettien mo-
lemminpuoliseksi kehittämiseksi 

• Seura koulutti henkilöitä järjestyksenvalvojatoimintaan. 
 
Yhteistoiminta Seura valmisteli vuoden aikana useiden eri yhteisöjen kanssa eri-

laisia jo mainittuja tilaisuuksia. Erityisen hyvää yhteistoiminta on 
ollut mm. Roihuvuoren seurakunnan kanssa, jonka tiloissa on voi-
tu pitää seuran tilaisuuksia. 
Samalla haluamme kiittää kaikkia niitä lukuisia yksityishenkilöitä, 
jotka ovat vapaaehtoistyönä tehneet arvokasta työtä seuran ja si-
tä kautta koko Roihuvuoren hyväksi. 
Seura järjesti vapaaehtoisille karonkan Roihuvuoren kirjastossa 
21.10.2011, johon osallistui noin 120 henkilöä.  
 

Tiedotus Hanamin sekä Kyläjuhlien yhteydessä julkaistiin oma kyseistä 
tilaisuutta käsittelevä lehti. Molempia lehtiä painettiin 20.000 kap-
paletta. Ne jaettiin paitsi Roihuvuoren kotitalouksiin niin myös 
Herttoniemeen, Tammisaloon, Marjaniemeen ja Itäkeskukseen. 
Molemmat lehdet tehtiin seuran puolelta talkoovoimin suurin voi-
manponnistuksin, josta kiitokset kaikille osallisille. Seuran puolelta 
päävastuun kantoi johtokunnan varapuheenjohtaja Antti Möller. 
Lehtien päätoimittajina olivat Johanna Aydemir, Satu Kiiskinen ja 
Antti Möller. 

 Seura jatkoi alueen asukkaiden aktiivista informointia ja mahdol-
listi asukkaiden keskusteluun osallistumista kaupunginosan net-
tisivujen www.roihuvuori.com kautta. 



 5 

Sivujen keskustelupalstalla käytiin laajoja keskusteluja useista 
asiakokonaisuuksista liittyen aina turvallisuudesta, autopaikkojen 
puutteesta, ravintolatarjonnasta, koirien ulkoiluttamiseen sekä rik-
karuohojen kitkemiseen.  
Seura sai huomattavasti julkisuutta vuoden aikana eri tiedotusvä-
lineissä. 
Seuran jäsenille toimitettiin jäsenkirjeitä sekä eri tilaisuuksista il-
moitettiin kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluilla sekä ulko-
mainonnalla. 
Seura on ollut edelleen aktiivinen sosiaalisessa mediassa pitä-
mällä omaa Facebook-sivustoa. 

 
 
Jäsenet Seuran tavoitteena on ollut jäsenmäärän ja erityisesti aktiivijäsen-

ten määrän kasvattaminen. Uusia jäseniä hyväksyttiin 73 ja seu-
rasta erosi 15 jäsentä. Seurassa oli jäseniä 31.12.2011 yhteensä 
347 henkilöä. 

  Seuran jäsenmaksu on ollut 12.00 euroa vuodessa. 
 
Jäsenyydet Seura on jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. Hel-

kassa ja Helkan kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä sekä Itä-
Helsingin Kulttuuriviikot ry:ssä sekä osallisena Helsingin sosiaali-
viraston Herttoniemen alueryhmässä. 

 Puheenjohtaja Veijo Lehto toimi Helka ry:n johtokunnan varajäse-
nenä ja Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry:ssä seuran edustajana oli 
Sanna Jacksen ja Herttoniemen alueryhmässä Sirpa Rouvinen 
sekä Merja Haakana. 

 
Kokoukset Seuran sääntömääräiset kokoukset pidettiin 28.4.2011 ja 14.12. 

2011. 
 
Hallinto  Seuran johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna seuraavat henkilöt: 
  Veijo Lehto  puheenjohtaja 
  Antti Möller  varapuheenjohtaja 
  Jani Marjanen sihteeri 
  Pekka Keränen jäsen 
  Merja Haakana ” 
  Sanna Jacksen ” 
  Henriikka Oksman ” 
  Terhi Pursiainen ” 
  Kimmo Rautiainen ” 
  Sirpa Rouvinen ” 
  Maria Karikoski-Laine varajäsen 
  Otto-Ville Mikkelä varajäsen 
   

Johtokunta kokoontui 11 kertaa sekä teki vuoden 2012 toimintaa 
valmistelevan päivän mittaisen seminaarimatkan marraskuussa 
Tallinnaan, jonka yhteydessä myös pidettiin johtokunnan kokous. 
Johtokunnan jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. 
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Tilintarkastajina toimivat Pia Pilhjerta ja Marita Sarkula sekä vara-
tilintarkastajina Jorma Mäenpää ja Eila Bertel. 

 
Talous Seuran talous käy ilmi liitteenä olevasta tilinpäätöksestä, joka 

osoittaa 20.856,41 euron tulosta. Johtokunta esittää tuloksen kir-
jaamista tulostilille. 
Seuran tulot koostuivat jäsenmaksuista sekä eri tapahtumien tu-
loista ja tapahtumille saaduista avustuksista. 
 
Helsingissä, maaliskuun 6. päivänä 2012 
 
Roihuvuori-Seura r.y. 
 
Johtokunta 

    
 


