ROIHUVUORI-SEURAN JÄSENKIRJE 4/2019
Hei Roihuvuori-Seuran jäsen,
lähetämme poikkeuksellisesti syksyn toisen jäsenkirjeen nyt jo parin viikon jälkeen edellisestä.
Syynä on se, etteivät Osallistuvan budjetoinnin ehdotusten linkit olleet vielä avautuneet viime kirjeen
postitukseen mennessä. Ohessa tietoa tärkeästä osallistuvasta budjetoinnista.

ÄÄNESTÄ KEHITTÄMISKOHTEITA ROIHUVUOREEN
– KAUPUNGIN OSALLISTUVA BUDJETOINTI
Kaupunki toteuttaa ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia syksyllä 2019. Tämä tarkoittaa sitä, että
kaupunki on korvamerkinnyt yhteensä 4,4 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupunkilaisten ehdottamiin
hankkeisiin, joista kaupunkilaiset pääsevät äänestämään.
Kun menet äänestämään, tarvitset pankki- tai wilmatunnukset. Äänioikeutettuja ovat kaikki 12-vuotta
täyttäneet. Äänestyksiä on kaksi: voit äänestää useampaa kohdetta kaakkoisella alueelle 288 390 € edestä
ja koko kaupungin hankkeita 880 000 € edestä.
Kun valitset kohteita ”ostoskoriin” valitse ensin kaikki haluamasi kohteet ja sen jälkeen vasta tallenna.
Toteutuvat hankkeet valitaan sen mukaan, miten paljon ne ovat saaneet ääniä ja riittääkö alueella vielä
rahaa kyseiseen hankkeeseen. Jos ei riitä niin sitten seuraava hanke. Voit myös nollata äänestämäsi äänet
ja äänestää uudelleen myöhemmin, mikäli tulet toisiin ajatuksiin.
Olisi tärkeää, että mahdollisimman moni roihuvuorelainen käyttäisi äänensä!
Ohessa Roihuvuorta koskevat ja Roihuvuori-seuran kautta tulleet ehdotukset:

Japanilaistyylinen kävelypolku Kirsikkapuistosta Roihuvuoren vesitornin mäelle (60 000 €)
https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-kaakkoinen/f/104/projects/776

Tuhkimonpuiston kahluualtaan muuttaminen DIY-skeittipaikaksi (40 000 €)
https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-kaakkoinen/f/104/projects/727
Puiston penkkejä ja roskiksia -Vanhusten arjen helpottaminen Roihuvuoressa, Laajasalossa ja
Herttoniemessä (56 000 €)
https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-kaakkoinen/f/104/projects/730

Soutuvene- ja kanoottipaikkoja Strömsinlahdelle ja Porolahdelle (100 000 €)
https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-kaakkoinen/f/104/projects/758

Itä-Helsingin sähköpyöräkirjasto (49 000 €)
https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-kaakkoinen/f/104/projects/799

SEURAN JOHTOKUNTA
Seuran syyskokouksessa 10.10. valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 1.11.2019-31.10.2020
Emilia Packalén
Johtokunnanjäseninä ensi kauden toimivat:
Pekka Keränen, Johanna Kolehmainen, Tapio Linna, Hessu Lehtonen, Riitta Antinoja, Raimo Niemi,
Hanna Leuhtonen, Ville Alatalo ja Eeva Karhuvaara-Järvinen.
Varajäseninä toimivat:
Mari Hämäläinen, Ismo Luukkonen, Liisa Schneider, Jukka Kärkkäinen ja Kimmo Rautiainen
Uudet johtokuntalaiset lihavoituna.

TULEVIA TAPAHTUMIA
TIEDEROIHU
Teatteri ammattina, koulutuksena ja luovuuden välineenä.
Seuraava Tiederoihun tapahtuma sunnuntaina 17.11.2019 klo 14.
Roihuvuorelainen teatteriohjaaja Anne Rautiainen ja Roihuvuoressa aiemmin asunut Teatteri Avoimien
ovien johtaja ja teatteriohjaaja Hanna Kirjavainen kertovat kokemuksiaan teatteritaiteen äärelle
päätymisestään, hankkimansa teatterikoulutuksen paremmin ja huonommin toimivista puolista sekä siitä
miten viime vuosikymmeninä teatterin tekemisen olosuhteet ja eetos ovat ja eivät ole muuttuneet.
Teatterintekijöitä haastattelee roihuvuorelainen Voima-lehden kustantaja ja kaupunkipoliitikko Tuomas
Rantanen.
Punaisista kyyneleistä Sinisempään yöhön- Mielleyhtymiä leffoista ja ilmastonmuutoksesta
Timo Vesala kertoo, miten ilmastonmuutos näkyy elokuvissa 2.2.2020 klo 14
Kahvila Rio (Roihuvuorentie 9). Tapahtumiin on vapaa pääsy.
TILAISUUS ROIHUVUOREN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN
PERIAATTEISTA
Kahvila Riossa järjestetään tiistaina 22.10. klo 18-22
vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Roihuvuoren kaavoittamisen
tulevaisuudesta. Paikalla aluearkkitehti Marjo Vänskä
VOODOO MUSIC CLUB
Seuraava Roihuvuori-seuran järjestämän Voodoo Music Clubin konsertti
lauantaina 2.11.2019 klo 20.
Lavalle nousee Signe (Riikka Keränen, Kaisa Mäensivu, Selma Savolainen,
Josefiina Vannesluoma).

ROIHUVUOREN KIRJAMESSUT 21.3. 2020
Roihuvuoren kolmannet kirjamessut ovat taas maalliskuussa.

