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Hei Roihuvuori-Seuran jäsen,
seuran 57. toimintavuosi on käynnistynyt hyvissä merkeissä. Seuran jäsenmäärä on kasvanut
tasaisesti vuosittain ja on nyt 436 jäsentä, mikä tekee seurasta yhden suurimmista
asukasyhdistyksistä Helsingissä. Kaikkiaan noin 5,6 % roihuvuorelaisista kuuluu yhdistykseen.
Seuran kuluva vuosi näyttää valoisalta, myös siksi että kaupungin asukasosallisuuden yksikkö on
myöntänyt seuralle avustusta osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseksi. Tuo mahdollistaa seuran
toiminnan laajentamisen entisestään.
Seuran jäsenmaksu vuonna 2017 on 20 € ja se maksetaan seuran tilille FI71 1290 5000 0126 62.
Seuran jäsenmaksusta voi anoa myös vapautusta lähettämällä
vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen
puheenjohtaja@roihuvuori.fi
Hanami-juhla
Kymmenennet Roihuvuoren hanami-juhlat järjestetään lauantaina
13.5. klo 12–18. Hanamin juhlavuoden takia kirsikankukinnan
aikana on perinteisen hanamin lisäksi myös muita tapahtumia.
Niistä voit lukea enemmän kylälehdestä. Hanami-juhla toteutetaan
jälleen vapaaehtoisvoimin ja kaikennäköistä talkooapua tarvitaan
roudaamisesta ruuanvalmistukseen ja -myyntiin. Talkoolaiset voivat
ilmoittautua sähköpostilla (puheenjohtaja@roihuvuori.fi) tai
Roihuvuoren joukkovoima Facebook -sivulla, kun talkoolaisia
kysytään.
Kylälehti
Kylälehti ilmestyy toukokuun alussa, näillä näkymin 4.5. Lehti jaetaan ilmaisjakelun mukana. Mikäli
ovessasi on ei mainoksia -kyltti tai et muusta syystä saa lehteä, sen voi noutaa alueen kaupoista,
ravintoloista tai kahvila Riosta.
Rantojen siivoustalkoot
Roihuvuori-Seura on mukana kaupungin järjestämässä Helsingin rantojen siivoustapahtumassa
sunnuntaina 7. toukokuuta klo 16–19. Siivottava alue alkaa Roihuvuoren rajalta läheltä Punapaasinimistä kallioniemeä Marjaniemen uimarantalla ja jatkuu Poronlahden ylittävälle sillalle Johan
Sederholmintien kohdalla. Roskapihtejä ja pusseja jaetaan Strömsin venesataman kohdalla. Jonkin
verran roskapihtejä on Roihuvuori-Seuralla, mutta mikäli omistat pihdit, tuo mukanasi.
Siivoustalkoissa on makkaratarjoilu (kasvissyöjät huomioitu).
Roihuvuori-Peukku-Petanque
Roihuvuori-Seura järjestää Peukaloisen kentällä toukokuussa taloyhtiöiden välisen petankkiturnauksen
Peukku-petankin. Se pelataan trippelinä (kolme pelaajaa kentällä). Yhtiöt voivat ilmoittaa turnaukseen

korkeintaan 10 pelaajaa, joita voidaan vaihtaa erien välillä. Sunnuntai 7.5. klo 14–16 on Peukaloisen
kentällä alkulämmittely, jossa asiantuntija kertoo säännöistä ja pelitaktiikasta. Lisäksi pelataan
näytösottelu. Tällöin vahvistetaan myös joukkueiden ilmoittautumiset, joten kunkin joukkueen
edustajan on oltava paikalla. Tilaisuudessa voi myös ostaa petankkipalloja – joukkueilla pitää
turnauksessa olla omat pallot. Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan puoli tuntia ennen varsinaisen
turnauksen alkua. Koska varsinainen ottelukaavio voidaan laatia vasta, kun osaottajajoukkueiden
lukumäärä on selvillä, pyydämme yhtiöiden ennakkoilmoittautumiset 21.4. mennessä sähköpostiin
roihuvuoripetanque@gmail.com. Voittanut joukkue saa palkinnoksi kirsikkapuun istutettavaksi
taloyhtiön pihalle.
Kunnallisvaalit 9.4.
Roihuvuoren äänestysprosentti oli kunnallisvaaleissa 2012 Roihuvuoren äänestysalueilla 48,7 % ja
51,1 %, kun se koko kaupungissa oli 57,4%. Paloheinässä äänesti 75,3 % ja Tammisalossa 61 %
äänioikeutetuista. Roihuvuori-Seuran jäsenistä ovat nyt ehdolla kaupunginvaltuutettu Tuomas
Rantanen 703 (vihreät), seuran entiset puheenjohtajat Veijo Lehto 423 (sdp) ja Matti Kinnunen
625 (vihreät), Roihun entinen puheenjohtaja Laila Vasama 477 (sdp) sekä jäsenet Mia Marina
Huttunen 769 (ps) ja Harriet Lonka 925 (keskusta). Roihuvuori-Seura järjesti 2.4. vaalipaneelin
kahvila Riossa. Vaalipaneelin videotaltiointi on nähtävillä Roihuvuori-facebook ryhmässä.
Käyttäkää äänioikeuttanne – on alueen kehitykselle hyväksi, että kaupunginvaltuustossa ja
lautakunnissa on valtuutettuja, jotka tuntevat Roihuvuoren asiat omikseen!
Ruma Ankanpoikanen
Vuosi sitten valmistunut Roihuvuori-Seuran
yhteisövene pyritään saamaan vesille toukokuun
puolivälissä. Veneen varaamiseen tarvittava
varauskalenteri toimitetaan jäsenmaksun
maksaneille jäsenille sähköpostilla 15.5. mennessä.
4,6-metrisellä veneellä voi joko soutaa tai purjehtia.
Sekä soutamis- että purjehtimisominaisuudet ovat
hyvät. Viime kesänä rakennettiin talkoilla
venetarvikkeiden säilytyslaatikko Strömsin
venesatamaan. Säilytyslaatikosta löytyy kattava
kokoilma pelastusliivejä, merikartat ja
purjehdusvarusteet. Lisätietoa ja ohjeistusta antaa
Otto-Ville Mikkelä, p. 045-2090201.
Viljelypalstat
Roihuvuoren perunamaalle (Keijukaistenpolun ja Abraham Wetterin tien välissä) on kaavailtu
viljelypalsta-alue kesästä 2017 alkaen. Palsta-alueen suunnittelu on jo pitkällä, mutta tätä kirjettä
lähetettäessä emme ole vielä saaneet kaupungilta päätöstä palstoja koskevaan maanvuokraushakemukseen. Palstoista on tulossa asukasilta huhtikuun loppupuolella. Alueelle on tarkoitus tulla
vuokrattavia pienpalstoja, jotka ovat kooltaan 2 x 2 ja 2 x 4 m. Lisäksi on suunniteltu kahta aarin
kokoista yhteispalstaa, joista toinen olisi koulujen käyttöön ja toinen kaikille asukkaille. Pienpalstat
jaetaan arpomalla. Asukasillasta ja palstojen arvontaan osallistumisesta tiedotetaan tarkemmin
kauppojen ilmoitustauluilla, Facebookissa sekä sähköpostilla, kun palsta-alueen perustamiseen on
saatu lupa kaupungilta.
Kirsikkapuunistutusprojekti
Seura on aloittanut viime vuonna projektin, jonka tarkoitus on istuttaa imeläkirsikkapuita (Prunus
Avium) eri puolille Roihuvuorta ja näin vahvistaa Roihuvuoren imagoa kirsikkapuiden kaupungin-

osana. Kyse on samasta lajista, joiden kirsikoita myydään toreilla. Tähän mennessä on istutettu
kaksitoista puuta. Tarkoitus on pitkällä aikavälillä istuttaa 50–100 puuta. Tänä vuonna on tarkoitus
istuttaa ainakin 15 uutta puuta. Kirsikkapuut hyötyvät siitä, että eri lajikkeita istutetaan lähekkäin
toisiaan. Tästä syystä uusia puita pyritään alkuun
istuttamaan ensin rajatuille alueille. Mikäli taloyhtiösi
täyttää vuosia ja järjestää juhlat, seura pyrkii toimittamaan
kirsikkapuun istutettavaksi. Taloyhtiöiden juhlia varten
kannattaa kysyä myös seuran kalustoa.
Kirsikkapuiston laajentaminen
Roihuvuori-Seuran edustaja on ollut mukana puisto-osaston
työryhmässä suunnittelemassa Kirsikkapuiston laajentamista. Suunnitelmasta enemmän kylälehdessä.
Skeittipuisto
Seuran projekti skeittipuiston rakentamisesta talkoilla
Tuhkimon puistoon käynnistyi viime syksynä. Projektia
jatketaan keväällä säiden lämmettyä.
Roihuvuoren graffitiaita
Pohjola rakennus –rakennusliike ja Roihuvuori-Seura
järjestävät yhdessä graffitikilpailun ns. Ankantalon uudisrakennuksen aidassa. Kerran kuukaudessa valitaan kolme
työtä jatkoon, joista marraskuussa raati valitsee vielä
parhaan graffitin. Kilpailuun osallistuvat kaikki seinään
maalatut työt. Töitä voi katsoa kilpailun sivuilla
www.roihuvuori.fi/graffiti.
Jazz-klubitoiminta
Seura on hakenut avustusta viime vuonna alkaneeseen jazzklubin toimintaan. Viime vuonna Ilmari
Heikinheimon vetämässä Voodoo Jazz Housessa nähtiin vierailevina artisteina mm. Jimi Tenor,
Sakari Kukko, Jorma Tapio ja Jukka Orma. Mikäli Musiikin edistämissäätiö myöntää avustusta
klubin toimintaan, ryhtyy vetäjäksi viime vuonna Roihuvuoreen muuttanut saksofonisti Pauli
Lyytinen.
Kylätalon soppakuppila
Kevään aikana maanantaisin Tuhkimon kylätalolla toimii lapsiperheille suunnattu soppakuppila klo
11–12. Ruokaa voi ostaa 1,5 € omakustannehintaan. Mikäli käytät Tuhkimonpuistoa säännöllisesti,
voit lunastaa avaimen väliaikaiseen kylätaloon (tiedustelut Mari Hämäläinen, p. 044-3334728).
Seuran aloitteet
Seura on tehnyt aloitteen Roihuvuoren kirkon valaisemisesta (ks. liite) sekä vakiintuneiden
puistonnimien virallistamisesta.
Seuran kesätyöntekijät
Seura on päättänyt palkata kaksi yhdeksäsluokkalaista kaupungin kesäsetelillä kesätöihin noin
kahden viikon ajaksi. Mikäli lapsesi on nyt yhdeksännellä luokalla ja vielä töitä vailla,
vapaamuotoisia hakemuksia voi jättää 14.4. mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@roihuvuori.fi.

Vuoden roihuvuorelainen
Viime vuonna vuoden roihuvuorelaiseksi valittiin asukkaita monissa asioissa auttava Jyrki Nurmi.
Tämän vuoden ehdokkaita voi esittää seuran johtokunnalle sähköpostilla osoitteeseen
puheenjohtaja@roihuvuori.fi. Tämän vuoden valinta julkistetaan 6.12.
Seuran jäsenedut
Jäsenet voivat vuokrata edullisesti Tuhkimonpuiston kylätaloa perhejuhlien pitoon. Tiedustelut
Mari Hämäläinen, p. 044-3334728.
Seuran laatikkopyörää voi lainata tavaroiden tai lasten kuljettamiseen. Varaukset Tuukka Kaila, p.
046-8512113.
Seuralla on myös 196 kuohuviinilasia ja keraamisia lämpöhaudetarjoiluastioita, rakennuspölyimuri,
hiomakone ja nokkakärry, joita jäsenillä on mahdollisuus lainata. Uutena varusteena seura on
hankkinut tapetointipöydän ja -välineet jäsenten käyttöön. Varaukset Otto-Ville Mikkelä, p. 0452090201.
Uusia jäsenetuja voi ehdottaa viestimällä osoitteeseen puheenjohtaja@roihuvuori.fi.
Sääntömääräinen yleiskokous
Seuran sääntömääräinen yleiskokous pidetään 20.4.2017 klo 18 kirkon seurakuntasalissa.
Käsiteltäviä asioita ovat viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja
seuran johtokunnan täydentäminen yhdellä jäsenellä. Tervetuloa!
Muistakaa tukea alueemme kaupallisia palveluita, niin saamme Roihuvuoren pysymään
elinvoimaisena!

