Roihuvuori-Seuran jäsenkirje 2/2018
Hei Roihuvuori-seuran jäsen, Roihuvuori-seura jatkaa hyväksi koettua toimintaa. Seuran
jäsenmäärä on kasvanut vuosittain ja on jo nyt 548 jäsentä, mikä tarkoittaa, että noin 7% alueen
asukkaista on seuran jäseniä. Seura on nyt Helsingin kaupunginosayhdistysten jäsenjärjestöistä
kolmen suurimman joukossa.
Mikäli et ole vielä maksanut 20 €:n jäsenmaksua se maksetaan seuran tilille FI71 1290 5000 0126
62.

Pyöränhuoltotapahtuma
Roihuvuori-seura on mukana Roihuvuoren dynamon kanssa järjestämässä pyörän
syyshuoltotapahtumaa Roihuvuoren ostarin pihalla la 27.10. klo 11-15.
Luvassa pyörien syyshuoltoa ja talvirenkaiden vaihtoa.

Voodoo Music Club
Roihuvuori-seura on ollut mukana pitämässä jo kolmen vuoden ajan Itä-Helsingin
laadukkainta musiikkiklubia. Klubit klo 20-23 ravintola Hard Rock Housessa aina joka
kuun ensimmäinen lauantai. 3.11. esiintyy ahvenanmaalainen yhtye Birdpeople ja
1.12. Color dolor. Vuosi 2019 käynnistyy tammikuussa la 5.1. Sigurdur
Rögnvaldssonin Dark Forest-yhtyeen konsertilla. HRH, Roihuvuorentie 1.
Artistihaastattelut konserttia ennen klo 18 kahvila Riossa. Seuratkaa seuran websivua tai facebookia, joissa konsertti-ilmoitukset ja yhtyeiden esittely. Kahvila Rio,
Roihuvuorentie 9 (talon takapääty).

Hard Rock Comedy Club
Seura on ollut ideoimassa ja tukemassa standup-klubin syntymistä Roihuvuoreen.
Komediaklubilla esiintyy 5-7 kuukausittain vaihtuvaa koomikkoa ja illat emännöi Hard
Rock Comedy Clubin uskollinen hengetär Saana Peltola. Seuraavat klubit torstaisin
1.11. ja 13.12. klo 20-22 ravintola Hard Rock Housessa (HRH).

Roihuvuoren valokuvaillat
Roihuvuoressa on vuoden verran järjestetty valokuvailtoja, joissa harrastelija- ja
ammattikuvaajat ovat kertoneet kuvistaan.
Seuraavaksi vuorossa 8.11. mainoskuvauksen ammattilainen Oskari Hellman ja 29.11.
suomalaisen muotokuvauksen mestari Jussi Aalto.
Valokuvaillat klo 18:30 kahvila Riossa. Seuraa ilmoituksia facebookissa.

Osallistuva budjetointi
Helsingin kaupunki on käynnistämässä uutta 4,4 miljoonan euron arvoista
rahoitusohjelmaa asukkailta lähteville ideoille uusiksi investointikohteiksi. Kuka

tahansa voi esittää ehdotuksia, joista kaikki yli 12 vuotiaat kaupunkilaiset voivat
äänestää webissä.
Ehdotukset on jaettu alueittain kaupungin suurpiirien mukaisesti. Kaakkoiseen
suurpiiriin, johon Roihuvuorikin kuuluu, on varattu kaikkiaan 288 390 €.
Minimi summa ehdotukselle on 35 000 €, mutta pienempiäkin projekteja voi
niputtaa isommiksi.
Mikäli sinulla on ehdotus hankkeeksi, voit esittää sitä suoraan sivulla
http://omastadi.hel.fi. Jos epäilet ettei hanke ylitä tuota 35 000€ summaa, niin voit
olla yhteydessä Roihuvuori-seuraan ( puheenjohtaja@roihuvuori.fi ), niin voidaan
miettiä sen niputtamista johonkin toiseen alueelliseen projektiin.
Kaupungin sivuilla ehdotuksia otetaan vastaan 15.11.-9.12.2018. Äänestys on
keväällä ja kaikilla on käytettävissä tuon 288 390 € edestä ääniä.
Ehdotusten ideointitilaisuus kaakkoisessa suurpiirissä järjestetään la 27.10. klo 12-15
Herttoniemen ala-asteen koululla (Petter Wetterin tie 5).

Roihuvuoren kirjasto 60-vuotias
Roihuvuoren kirjasto saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavan 60 vuoden iän.
Kirjasto kutsuu juhlistamaan “Porolahden sivukirjaston” nimellä vuonna 1958
aloittaneen kirjaston pitkää taivalta. Juhlat alkavat jo aamulla klo 9.45. ja jatkuvat
iltaseitsemään asti. Kaikki roihuvuorelaiset on kutsuttu mukaan, tapahtumat
maksuttomia.
Aika: Keskiviikko 7.11.2018, klo 9.45 – 19.00.
Roihuvuoren Kirjasto, Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki.

Roihuvuoren kirjamessut
Viime keväänä ensimmäistä
kertaa järjestetyt Roihuvuoren
kirjamessut saavat jatkoa.
Tulevat kirjamessut järjestetään
maaliskuun 9. päivä ja niiden
suunnittelu on parhaillaan
käynnissä.

Vuoden roihuvuorelainen 2018
Vuoden roihuvuorelaiseksi 2018
valittiin Roihuvuoren
kirjamessujen ideoija Satu
Kiiskinen. Hänelle istutettiin
Kirsikkapuistoon
kerrottukukkainen prunus
Accolade kirsikkapuu.
Ehdotuksia vuoden
roihuvuorelaiseksi 2019 otetaan

vastaan taas ensi keväänä. Ehdotuksia voi tehdä sähköpostilla tai suoraan seuran
johtokunnan jäsenille.

Kirsikkapuiston rakentaminen

Kirsikkapuiston alaosan remontti Abraham Wetterin tiellä käynnistyy ensi vuonna.
Puisto rakennetaan japanilaistyyliseksi ja se vahvistaa Roihuvuoren luonnetta
kirsikkapuiden kaupunginosana. Roihuvuori-Seuran edustaja on ollut mukana
suunnittelemassa puiston remonttia.
Nykyisen koirapuiston paikalle tulee puiston pääsisäänkäynti (portti) ja puro laajenee
iirislammikoksi. Puiston rakennustyöt ovat osa Helsingin tulvansuojeluohjelmaa ja
puiston valmistuttua satunnaiset tulvat Abraham Wetterin tiellä rankkasateiden
aikana jäävät historiaan.
Myöhemmin valmistuu myös uusi jalankulku ja pyöräväylä, joka yhdistää puiston
Herttoniemen metroasemaan teollisuusalueen halki.

Jäsenedut
Roihuvuori-Seuran jäsenille on tarjolla monia jäsenetuja, erityisesti mahdollisuus
vuokrata kylätaloa Tuhkimonpuistossa erikoishintaan sekä lainata monia seuran
hankkimia työkaluja ja muita tavaroita. Lisätietoja seuran web-sivuilta.
Jäsenet voivat lainata esimerkikisi seuran Christiania-laatikkopyörää. Talvikaudella

marraskuusta huhtikuuhun pyörää voi varata seuran toiminnanjohtajalta ( ottoville.mikkela@roihuvuori.fi tai p. 045-209 0201)
Seuralla on hiomakone, pyörösaha, rakennuspölyimuri ja työmaavalot, joita voi
lainata maksimissaan viikon lainaan. Marraskuun aikana seura hankkii Festoolin
ammattitason pistosahan ja ruuvinvääntimen sekä Hiltin poravasaran jäsenten
käyttöön.
Seuran yhteisövene Ruma Ankanpoikanen on taas käytössä ensi huhtikuussa.

Roihuvuoren kotikaupunkipolut
Keväällä julkaistiin alueen kotikaupunkipolut-julkaisu. Julkaisua on mahdollista ostaa
alueen K-kaupasta tai toiminnanjohtajalta ( otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi ) hintaan
4 €. Julkaisu on myös luettavissa sähköisessä muodossa osoitteesta
http://www.roihuvuori.fi/kotikaupunkipolut/

Kokouskutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen marraskuussa 2018
Roihuvuori-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 8.11.2018 klo 18
Roihuvuoren kirkon aulan kokoustilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten seuran toimintasuunnitelma ja

budjetti vuodelle 2019, johtokunnan jäsenten täydentäminen erovuoroisten tilalle ja
seuran sääntömuutos, joka koskee seuran nimenkirjoitusoikeutta ja seuran tilikautta.
Tervetuloa osallistumaan kokoukseen!
Paikka: Roihuvuoren kirkon aulan kokoustila (Tulisuontie 2, Helsinki 82).

Muita asioita
•

Kyläjuhlien yhteydessä järjestetyn Roihuvuoren jalkapalloturnauksen voitti elokuussa
rangaistuspotkukilpailun jälkeen Ala-Roihuvuori. Voitto oli Ala-Roihuvuoren ensimmäinen
kautta aikojen.

•

Seuran järjesti kesällä kaksi taloyhtiöiden välistä petankkiturnausta. Palkintokirsikkapuut
voittivat elokuussa turnauksen ensimmäiseksi tullut Keijukaisenpolku 11 ja toiseksi tullut
Untuvaistentie 11-13 ja kesäkuussa voittanut oli Keijukaisenpolku 10 ja toiseksi tullut
Keijukaistenpolku 11.

Roihuvuori-Seuran johtokunnan puolesta
Mari Hämäläinen
Seuran puheenjohtaja

