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JÄSENMAKSU 
Roihuvuori-Seuran jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Tällä hetkellä seuraan kuuluu 556 
jäsentä, ja se on yksi Helsingin suurimmista asukasyhdistyksistä.   
Seuran jäsenmaksu 20 € maksetaan Roihuvuori-seuran tilille FI69 4055 0016 6739 
03, viitenumero 50115 (jos maksat useamman henkilön jäsenmaksun kerralla tai jonkun 
muun maksun kuin omasi, voit jättää viitteen pois ja kirjoittaa maksun viestiin lisätiedot). 
Jäsenmaksut ovat keskeinen osa seuran taloutta, ja olisi tärkeää, että jäsenet muistaisivat 
sen maksaa. 
 
VUODEN UUSMAALAINEN KAUPUNGINOSA 2019 

 
Uudenmaan liitto valitsi Roihuvuoren vuoden uusmaalaiseksi kaupunginosaksi 2019.  
Perustelut voi lukea linkin takaa https://urly.fi/19uy. Kevään aikana kirjaston seinään tulee 
metallinen laatta Uudenmaan liitolta. Vuonna 2010 Kotiseutuliitto valitsi Roihuvuoren vuoden 
kaupunginosaksi, joten olemme saaneet kaikki suuret palkinnot, mitkä asukastoiminnasta voi 
saada.  
 
ROIHUVUOREN KIRJAMESSUT 

 
 
Roihuvuoren toiset kirjamessut järjestetään 9.3. kirjastolla, Porolahden peruskoulun salissa, kahvila 
Riossa ja ravintola HRH:ssa.  Monipuolisessa messuohjelmassa kuullaan runoja ja draamaa, 
keskustellaan rokista, räpistä, punkista, kääntämisestä, romaanien sovittamisesta teatterin näyttämölle, 



suomalaisista siirtolaisina, mielen murtumisen kuvauksista, kirjallisuuskritiikistä, lukemisen iloista ja 
sarjakuvista sekä juhlitaan 175-vuotiasta Minna Canthia. 
 
Keskustelemassa päivän aikana ovat muun muassa kirjailijat Antti Tuuri, Riikka Pelo, Terhi Törmälehto, 
rap-artistit Seksikäs Suklaa ja Rauhatäti, Ville Hänninen, Petri Hiltunen, Jake Nyman ja Minna Maijala.  
Messut tarjoavat ohjelmaa myös lapsille koko päivän: työpajoja, kirjailijahaastatteluja ja punk-henkistä 
askartelua. 
 
 
HANAMIJUHLA 
 
Hanamijuhlaa eli kirsikankukkajuhlaa vietämme todennäköisesti sunnuntaina 19.5.2019.  
Tuon päivän lisäksi järjestetään muitakin kirsikakukkajuhlaan liittyviä tapahtumia. Tänä vuonna 
Roihuvuoren hanamijuhla on osa Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden solmimisen 
satavuotisjuhlallisuuksia.  
 
Kaikki vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan talkoilemaan. Tarkemmat talkootiedot Otto-Ville 
Mikkelältä tai Mari Hämäläiseltä.  
 
 
VOODOO MUSIC CLUB JA MUU MUSIIKKITOIMINTA 
 
Seuran Voodoo Music Club jatkaa toimintaansa ravintola HRH:ssa 
lauantaina 6.4.2019 kun lavalle astuu Jean Erik, jolla on tuolloin 
levynjulkaisukeikka, musiikki soi klo 20 alkaen. Lauantaina 4.5.2019 
esiintyy kansainvälinen Jonas Kullhammar – Juhani Aaltonen 
Union (FI/SE/NO) ja lauantaina 1.6.2019 norjalainen Splashgirl.  
Tarkempia tietoja Voodoo Music Clubin Facebook-sivulta tai seuran 
nettisivuilta saa.   
 
Seura tukee myös Janne Haaviston ja Esa Kuloniemen Roots-
bluesklubeja, joten Roihuvuoresta ei tarvitse poistua 
kulttuurinautintojen takia. Sunnuntaisin klo 18-21 pidettävässä 
klubissa esiintyy East Roots House Band (Tuomas Metsberg, Saara 
Metsberg, Tero Pulkkinen ja Janne Haavisto) jonka vierailevina 
tähtinä 24.3. Erin, 31.3. Matti-Johannes Koivu, 7.4. Sam Huber, 
14.4. Niko Ahvonen, 21.4. Emilia Sisco, 28.4. Sami Pitkämö, 5.5. 
The Munsons, 12.5. Redd Volkaert (USA), 19.5. Vesa Haaja, 26.5. 
Tommi Viksten ja 2.6. Marko Haavisto.   
 
Esa Kuloniemen Bluesklubilla lauantaisin klo 21 esiintyy 16.3. Eero Raittinen & Traveling Jones, 
20.4. Room Full Of Hendrix, 25.5. Slim Butler & the SlimCuts (Jarmo ”Slim” Puhakka, Harri 
Raudaskoski, Mikko Löytty ja Jartsa Karvonen).  Klubi-konsertit ravintola HRH:ssa.  
 
 
TIEDEROIHU 
 
Roihuvuorelaisten tieteen tekijöiden ja ystävien puuharinki järjestää eri tieteenaloihin liittyviä 
tapahtumia ja keskusteluja Roihuvuoressa noin kahden kuukauden välein. Seuraavaksi on 
vuorossa yhteistyössä Roihukaiset-yhdistyksen kanssa järjestettävä tiedetyöpaja Roihuvuoren 
kirjamessuilla. Tulossa on myös kysely, jossa saa ehdottaa aiheita tuleviin tapahtumiin. Lisätietoja 
Tiederoihun Facebook-sivulta. 
 



HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUVA BUDJETOINTI 
 
Roihuvuosi-Seura teki jäsenten ehdotuksesta viisi ehdotusta kaupungin osallistuvaan budjetointiin. 
Kaupunki on varannut 288 390 € käytettäviksi Kaakkoisen suurpiirin hankkeille. Ehdotuksista 
päästään äänestämään syksyllä. Lisäksi on mahdollista äänestää myös koko Helsinkiä koskevia 
hankkeita. 
 
26.2.2019 kaupunki järjestää Satumaanpolun valkoisella koululla klo 17–20 tilaisuuden, jossa 
työstetään Kaakkoisen suurpiirin eteenpäin menneitä ehdotuksia. Kaikki ovat tervetulleita 
osallistumaan, ei tarvitse olla itse ehdotuksia tehnyt, vaan voi hyvin osallistua muiden ehdotusten 
kehittelyyn. Uusia ehdotuksia ei kuitenkaan oteta enää tällä kierroksella vastaan. Vaikka 
ilmoittautumisaika on jo mennyt, voi tilaisuuksiin vielä ilmoittautua osoitteessa 
https://urly.fi/19BM 
 
Seuran esitykset olivat (tarkemmat tiedot linkin takaa): 

 
Kävelypolku Kirsikkapuistosta Roihuvuoren vesitornin mäelle 
https://urly.fi/19vf 
 
Itä-Helsingin sähköpyöräkirjasto 
https://urly.fi/19vh 
 
Soutuvene- ja kanoottipaikkoja Strömsinlahdelle ja Porolahdelle 
https://urly.fi/19vi 
 
DIY-skeittipuisto Tuhkimonpuiston hylätyn kahluualtaan tilalle 
https://urly.fi/19vk 
 
Vanhusten arkitoimintaedellytysten parantaminen Roihuvuoressa 
https://urly.fi/19vm 

 
Lisäksi jatkoon meni myös kaksi muuta Roihuvuorta koskevaa aloitetta: 
 

Strömsin alueen liikunta- ja leikkipaikka 
https://urly.fi/19vg 
 
Yhteisöllinen taideteos Tuhkimonpuistoon 
https://urly.fi/19vn 

 
Kannattaa katsoa kaupungin sivuilta myös muita hyviä Kaakkoista suurpiiriä tai koko kaupunkia 
koskevia ehdotuksia.  
 
 
VÄLIAIKAINEN KYLÄTALO 
 
Tuhkimon puistossa (Tuhkimontie 10–12) toimiva väliaikainen kylätalo on seuran jäsenten 
käytössä. Sen runsas käyttö on suotavaa ja toivottavaa. Kylätalolla on mahdollisuus 
järjestää yksityistilaisuuksia, mm. synttäreitä ja kokouksia. Varauskalenteri on nähtävissä 
roihuvuori.com-sivuilla ja varauksen voi tehdä Mari Hämäläisen kautta 
sähköpostitse marmelaadi80@gmail.com.  
 
Kylätalon hinta jäsenille on 25 €/puolipäivä tai 50€/kokopäivä tai vuokran voi korvata 
viikkosiivousvuorolla.  



Viikoittain talolla kokoontuu lapsiperheiden soppakuppila Soppis maanantaisin klo 
11 (lounas 2 €/hlö) ja maanantaisin kaikille avoin kässäklubi klo 18.30. Kylätalon 
ompelukone on kunnostettu ja sitä voi käyttää kylätalolla. Lisätietoa soppakuppilasta 
https://urly.fi/19v6 ja kässäklubista Facebook-sivulta Roihuvuoren kylätalon käsityöklubi. 
 
 
SEURAN JÄSENEDUT 
 
Seuran uusimmat jäsenedut ovat lainattavaksi hankitut Festoolin akkukäyttöiset 
ammattitason poravasara, ruuvinväännin ja pistosaha. Seuralta löytyy myös hiomakone, 
käsipyörösaha ja rakennuspölynimuri.  
 
Lisäksi seuralla on kolmipyöräinen Christiania-tavarapyörä lasten ja tavaran kuljettamista 
varten.  
 
Työvälineistöä tai tavarapyörää voi varata seuran toiminnanjohtaja Otto-Ville Mikkelältä, p. 
045-2090201. 
 
Seuran yhteisöveneen Ruman Ankanpoikasen keväthuoltotyöt ovat alkaneet ja pyrimme 
siihen, että vene on jäsenten käytössä huhtikuun lopulla. Lisätietoa seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 
 
 
MUUTA: 
 
SEURAN SÄÄNTÖMUUTOS 
Seuran sääntöjä muutettiin syksyn jäsenkokouksessa. Uudet vielä patentti- ja 
rekisterihallituksen hyväksymättömät säännöt ovat luettavissa oheisen linkin takaa. 
https://urly.fi/19v1 
 
SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
https://urly.fi/19vq 
 
SEURAN TIETOSUOJASELOSTE 
Vuodesta 2018 jäsenrekisterin ylläpito vaatii selvityksen rekisteröidyille, miten 
jäsenrekisterin tietoja käytetään tai luovutetaan muille. Seuran tietosuojaseloste on 
ladattavissa oheisen linkin takaa. 
https://urly.fi/19BF 
 
Seuratkaa seuran www-sivuja, jotta pysytte ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista ja 
uutisista: https://roihuvuori.com/ . Sivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri, johon voi myös 
itse mennä lisäämään tietoja alueen tapahtumista.   
 


