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Hyvää Roihuvuoriseura 56 toimintavuotta. 

Hanami-juhla 

Hanami-juhla järjestetään yhdeksännen kerran sunnuntaina 15.5. klo 12-18. Juhlaa 

järjestämässä on Roihuvuori-seuran lisäksi  Suomessa toimivat japanilaisen kulttuurin 

yhdistykset. Viime vuonna juhlijoita päivän aikana oli jopa 15 000- 20 000. Juhlien yhteydessä 

julkaistaan myös Roihuvuoren kylälehti. Lehti jaetaan kaikkiin koteihin Toukokuun 

ensimmäisellä viikolla ilmaisjakelun mukana. Ne joilla on ovessa ilmaisjakelun kieltävä kyltti, 

voivat hakea lehden alueen kaupoista ja kirjastosta. 

Seuran yhteisövene 

 

Seuran soutu/purjevene-projekti on ollut myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, johtuen 

veneen veistäjän sairastumisista. Veneprojektiin on tähän mennessä osallistunut reilut 

parikymmentä vapaaehtoista hionta-, lakkaus- ja maalaustöissä. Venettä päästiin 

kokeilemaan elokuun lopulla ja sen soutuominaisuudet havaittiin hyväksi. Vene on nyt 

purjevarustelua vaille valmis. ne saadaan kuntoon kevään aikana. Vene on 4,6 metrinen 

amerikkalaistyyppinen whitehall-soutuvene, ja sen piirustukset on otettu noin 1890 

valmistuneesta veneestä. Vene saadaan jäsenmaksun maksaneiden jäsenten käyttöön 

viimeistään kesäkuun alussa. Seuran tavoitteena on saada venepaikka jo täksi kesäksi 

Strömsinlahdelle. Päästäksesi käyttämään venettä vuoden 2016 jäsenmaksu tulee olla 

maksettu toukokuun loppuun mennessä, sillä emme pysty kesän aikana seuraamaan 

jäsenmaksujen maksamista. Veneen käyttöön liittyen järjestetään asukasilta perjantaina 



22.4. klo 19 seurakuntasalilla. Roihuvuori-seura suosittelee veneen käyttäjille 

saaristolaivurikurssin suorittamista. Kursseja järjestetään mm. työväenopistossa. 

  

Muut jäsenedut 

Seuralla on jäsenten käytössä myös laatikkopyörä ja nokkakärryt. Seuran jäsenet voivat myös 

vuokrata Tuhkimonpuiston väliaikaista kylätaloa yksityistilaisuuksiin jäsenhintaa. Katso 

tarkemmin www.roihuvuori.com 

Seuran Jooga 

Seura on mukana järjestämässä  hatha&yin-jooga-ryhmää , joka kokoontuu Nuorisotalolla  

(Prinssintie 1) viikonloppuisin. La klo 17.15-18.45  ohjaajana  Pinja ja su klo 18.45-

20.15  ohjaajana Nana. Voit olla ensikertalainen tai pitkään joogannut, tunnit sopivat kaikille. 

Oma matto ja hyvää mieltä mukaan! Tunnin hinta 10 e/seuran jäsenet ja 13 e/muut. 

 

Seuran jäsenmaksu 2016 

Seuran jäsenmaksu on 20 €. Se maksetaan Roihuvuori-seuran tilille FI71 1290 5000 0126 62. 

Mikäli seuran jäsenmaksu on taloudellisesti ylivoimainen, voi siitä hakea vapautusta seuran 

johtokunnalta sähköpostilla puheenjohtaja@roihuvuori.fi. Osalla jäsenistä on vielä 

maksamatta vuoden 2015 jäsenmaksu. Jos jäsenmaksu on viime vuonna unohtunut, tämän 

vuoden maksu tulee maksaa  1.4.2016 mennessä. Muussa tapauksessa seura katsoo 

jäsenyyden päättyneen ja jäsen poistetaan jäsenrekisteristä.  

Kuluvan vuoden muita tapahtumia 

Kesäkuussa järjestetään talkoot Tuhkimonpuistossa. Seura jatkaa myös ostarin 

istutusprojektia sekä roihuvuorelaisten perunapeltoprojektia. Viime vuonna saatiin 

istutettua pellolle myös raparperia. Roihuvuorelaisten pellon kehittämistä jatketaan ja 

tutkitaan viljelypalstojen saamista yhteisöpellon lisäksi kesästä 2017 alkaen. Edelleen seura 

tutkii mahdollisuutta korvata Tuhkimonpuiston väliaikainen kylätalo pysyvällä asukkaiden 

käyttöön paremmin sopivalla rakennuksella. Seura on päättänyt järjestää kyläjuhlat 

elokuussa kahden vuoden tauon jälkeen.  Kyläjuhlien toteuttamiseksi tarvitaan paljon 

vapaaehtoistyötä. Elokuussa pelataan seuran järjestämä perinteinen jalkapallo-ottelu. 

Vuorossa on Itä-Roihuvuori vastaan Länsi-Roihuvuori. 

Seuran tiedotus 

Seura on uudistanut Roihuvuori.com sivuston. Käykää katsomassa uutta ilmettä. Seuran 

tiedotus on voimakkaasti mukana alueellisilla facebook-sivuilla. Kannattaa seurata ryhmiä 

”Roihuvuori”, seuran vapaaehtoisille tarkoitettua ”Roihuvuoren joukkovoima” –ryhmää, sekä 

”Roihuvuoren äidit ja isät” ryhmää. Lisäksi Roihuvuori Seura on seuran oma profiili, jonka voi 

pyytää ystäväkseen. Lisäksi on olemassa ”Roihuvuori –seura”  (huomaa välilyönti ennen 



viivaa) sivu joka toimii myös tiedoituskanavana. Seuralla on lisäksi ilmoitustaulut alueen 

molemmissa kaupoissa. Seuran K-kaupassa oleva ilmoitustaulu uusitaan maaliskuun aikana. 

Seuran kevätkokous  

Seuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään pe 22.4. klo 18 kirkon seurakuntasalissa. 

Seuran tilinpäätöstiedot voi pyytää sähköpostilla puheenjohtaja@roihuvuori.fi 

Roihuvuori-huppari 

S

e

u

r

a

 

o

n

 

h

a

n

k

k

i

S

e

u

r

a

 on tilannut myyntiin uudelaisia viinipunaisia vetoketjullisia Roihuvuori-huppareita. Hupparit 

on Earth positive -merkkisiä ja ne ovat 100-prosenttista reilun kaupan luomupuuvillaa ja 

tuotettu hiilineutraalisti. Perinteinen seuran paidoissa käytetty vesitornilogo on painettu 

valkoisella selkäpuolelle. Huppareita voi käydä sovittamassa ja tilaamassa kahvila Riossa 

Roihuvuorentie 9:ssä. Hupparin hinta on 50 €, ja se maksetaan tilattaessa. Pyrimme 

toimittamaan tilatut hupparit kahvilaan yleensä jo samana päivänä, mutta vähintään kolmen 

päivän sisällä. 

Kannanotot 

Seura on ottanut kantaa Helsingin yleiskaava suunnitelmaan. 

http://roihuvuori.com/roihuvuori-seura/kannanottoja-mainmenu-901 

Seuran edustaja on myös osallistunut Kirsikkapuiston jatkosuunnitteluun rakennusviraston 

puisto-osaston työryhmässä. 

 



Alueen palvelut 

Muistakaa käyttää alueen palveluita. Kaupalliset palvelut ovat tärkeitä tekemään alueesta 

sen, mitä se on.  Käyttämällä alueen palveluita saamme ne säilymään alueella ja 

parantumaan edellisestään. 

 

 

OTTO-VILLE MIKKELÄ 

PUHEENJOHTAJA  
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