ROIHUVUORI-SEURAN JÄSENKIRJE 1/2018
Hyvää alkanutta lopputalvea Roihuvuori-seuran jäsen.
Roihuvuori-Seuran jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Tällä hetkellä seuraan kuuluu 512 jäsentä, ja se on
yksi Helsingin suurimmista asukasyhdistyksistä. Kiitos siitä että maksoit jäsenmaksun. Se on
keskeinen osa seuran toiminnan rahoittamista!

SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään to 19.4. väliaikaisella kylätalolla klo 18.00
Tuhkimonpuistossa. Tervetuloa!
Käsiteltävät asiat: käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen
hyväksymisestä, esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja
päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja käsitellään
muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään (30) päivää
ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

KIRJAMESSUT

Hieno lähikirjastomme täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Seura on järjestämässä sen kunniaksi 16.3.17.3. järjestyksessä ensimmäisiä Roihuvuoren kirjamessuja. Perjantai 16. päivä on koululuokille ja
päiväkotiryhmille suunniteltua ohjelmaa, lauantaina 17.3. taas koko päivälle ohjelmaa kaiken
ikäisille, niin lapsille kuin aikuisillekin. Lauantaina päivä alkaa 9.30 runousaamiaisella Porolahden
punaisella koululla (Roihuvuorentie 2). Ohjelma jatkuu koko päivän ajan kirjallisuuskeskusteluiin ja
esityksin aina illan kirjalliseen klubiin Hard Rock Housessa. Kirjamessuilla on 23 ohjelmanumeroa,
joten kaikille löytyy varmasti jotain. Tarkempi ohjelma liitteenä.

ROIHUVUOREN KOTIKAUPUNKIPOLUT

Vuorenpeikontie. Alhaalla Roihuvuoren lämmön savupiippu .
Roihuvuoren kotikaupunkipolut ovat valmistumassa ja Pauli Saloranta esittelee niitä myös
kirjamessujen yhteydessä, Kirjakahvilassa. Kotikaupunkipolut esittelevät alueen
menneisyyttä ja nykyisyyttä. Polkujen runkona toimii kartta, johon on merkitty rastipisteitä.
Polut julkaistaan sekä nettiversiona että painettuna vihkona. Nettiversion tekstiosa on jo valmis,
mutta osa kuvista puuttuu. Painettu vihkonen tulee myyntiin toukokuussa hanami-juhlaan
mennessä. www.roihuvuori.fi/kotikaupunkipolut.

HERTTONIEMEN KAUPUNGINOSAVISIO
Maanantaina 19.3. klo 17–19 Porolahden valkoisella koululla (Satumaanpolku 7) järjestetään
yleisötilaisuus Herttoniemen kaupunginosavision suunnittelusta. Herttoniemen kaupunginosavisio
(ja Roihuvuori sen osana) on kaupungin kokeiluhanke, jossa testataan asukaslähtöistä
suunnittelua. Lähtökohtana on selvittää, millaisen alueen ja millaiset palvelut asukkaat haluavat
tulevaisuudessa, eli vuonna 2030. Mikäli kokeilu onnistuu, järjestetään samanlaisia tilaisuuksia
muuallakin Helsingissä.
Tuleva ilta on toinen kolmesta suunnitteluillasta. Ensimmäinen oli ns. Vanhassa Herttoniemessä
helmikuussa ja kolmas järjestetään Herttoniemenrannan ala-asteella 25.4. (Petter Wetterin tie 5).
Visioiltoihin liittyy nettikysely, johon voi vastata 15.3.–11.4. osoitteessa
www.hel.fi/herttoniemenvisio. Kaikkiin Roihuvuoren kotitalouksiin on jaettu viranomaistiedote
tulevista suunnitteluilloista.

KESKUSTELUTILAISUUS PAIKALLISVALUUTASTA
Keskustelutilaisuus - Aikapankista Arvotakomoon: uutta virtaa paikallistalouteen pe 23.3. klo 17.
Kahvila Riossa. Keskustelutilaisuudessa selvitellään roihuvuorelaisten kiinnostusta aiheeseen. Illan

kuluessa keskustellaan hankkeen tavoitteista, asukkaiden tarpeista ja toiveista sekä
mahdollisuudesta käynnistää toimintaa Roihuvuoressa. Lisätietoja: https://arvotakomo.fi/

GRAFFITI-KILPAILU

Roihuvuori-Seuran ja Pohjolarakennuksen yhteinen graffitikilpailu päättyi. Voittajatyöksi valittiin
Sammon ryöstö -aiheinen graffiti. Kaikki aidan työt kilpailun ajalta ovat nähtävillä sivulla
www.roihuvuori.fi/graffiti

HANAMI-JUHLA

Järjestyksessään yhdennettoista Hanami-juhlat järjestetään todennäköisesti viikonloppuna la 19.–
su 20.5.2018. Hanami-juhlat ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja kävijämäärän kasvun takia ne
järjestetään tänä vuonna 2018 kaksipäiväisenä. Lisätietoa www.roihuvuori.fi/hanami.

KYLÄLEHTI
Kylälehti ilmestyy taas toukokuun alussa, ja se jaetaan osoitteisiin, joissa ei ole mainoskieltoa.
Muut voivat noutaa lehden alueen ruokakaupoista, kirjastosta tai ravintoloista.
Vanhemmat kylälehdet voi lukea http://www.lehtiluukku.fi/pub?id=146995

VOODOO MUSIC CLUB

Frigg Voodoo Music Clubilla. Kuva Iiro Kaukiainen
Seuran järjestämä musiikkiklubi jatkuu vuonna 2018 aina joka kuukauden ensimmäisenä
lauantaina. Kaikki esiintyjät Pauli Lyytisen johtamalla klubilla ovat ammattimuusikoita ja alansa
huippuja, ja klubia onkin kehuttu Itä-Helsingin parhaaksi. Keväällä klubilla esiintyy la 7.4. Virta /
Sigurdur Rögnvaldsson solo, la 5.5. Sole Azul feat. Jaakko Laitinen ja la 2.6. Jargoslavia.
Klubit alkavat aina klo 20 (soittoaika) ravintola Hard Rock Housessa. Samana päivänä aina myös
artistihaastattelu kahvila Riossa klo 18–19.

UUTTA! HARD ROCK COMEDY CLUB
Seura tukee asukkaiden pyynnöstä myös huhtikuussa aloittavaa Hard Rock Comedy Clubia, jolloin
saadaan alueelle myös laadukasta standup-komiikkaa. HRCC-klubit torstaisin 19.4., 10.5. ja 7.6. klo
20–22 ravintola Hard Rock Housessa.

ROIHUVUOREN VALOKUVAILLAT
Kahvila Riossa järjestetään valokuvailta kerran kuussa, torstaisin. Seuraava valokuvailta 5.4. klo 19

(muutokset mahdollisia). Seuratkaa ilmoituksia Facebookissa ja seuran webbi-sivuilla
(roihuvuori.com).

NELJÄ ROIHUVUORESTA -valokuvanäyttely 14.3.-7.4 Stoassa.
Itiksen STOA-monitoimikeskuksessa on esillä valokuvanäyttely Roihuvuoresta ja roihuvuorelaisista.
Jussi Aallon muotokuvia roihuvuorelaisista taiteilijoista, Kari Hiltusen kuvia Roihuvuoresta, Iiro
Kaukiaisen kuvia musiikkikeikoilta Roihuvuoresta sekä Pekka Mäkelän graffitikuvia, valokuvaajat
paikalla la 24.3. klo 13–16.

PETANQUE-TURNAUS
Seura järjestää kesällä kaksi taloyhtiöiden välistä petankki-turnausta 9.6. ja 25.8. klo 11–16.
Joukkueiden koko on 3–10 jäsentä. Voittajajoukkueen taloyhtiölle palkinnoksi imeläkirsikkapuu.
Turnauksiin ilmoittautumiset 6.6. ja 22.8. mennessä osoitteeseen
roihuvuoripetanque@gmail.com.

KYLÄJUHLAT
Kyläjuhlat järjestetään jälleen elokuussa 17.–18.8.2018. Luvassa musiikkia, erilaisia muita
tapahtumia sekä paljon muuta hauskaa. Lisää tietoa tulevasta toukokuun kylälehdessä.

YHTEISÖVILJELMÄ JA VILJELYPALSTAT
Seura on vuokrannut kaupungilta maa-alueen Keijukaistenpolun ja Abraham Wetterin tien välistä
kaupunkiviljelyä varten. Seuran jäsenet voivat jonottaa alueelta perhekohtaisia pikkupalstoja,
jotka ovat kooltaan 2x2 ja 2x4 m. Alueella on myös yhteisviljelmä, jonka toimintaan osallistuminen
ei edellytä seuran jäsenyyttä. Yhteisviljelijät pitävät säännöllisiä talkoita viljelykauden aikana ja
uudet voivat tulla mukaan tulemalla talkoisiin. Lisätietoja yhteisviljelystä ja perhepalstan
jonottaminen: perunapelto@roihuvuori.fi.

KIRSIKKAPUUPROJEKTI
Suomen suurin kirsikkapuukeskittymä
sijaitsee Roihuvuoressa yli 300
kirsikkapuuta kukkii alueella. Seura
jatkaa imeläkirsikoiden istuttamista
alueelle ja vahvistaa näin alueen imagoa
kirsikkapuiden kaupunginosana. Tähän
mennessä makeita marjoja tuottavia
Prunus avium -kirsikkapuita on istutettu
35 tavoitteena olevasta 150:stä. Puut
tuottavat sitä enemmän marjoja, mitä
enemmän niitä saadaan alueelle
istutettua. Seura lahjoittaa kirsikkapuun
myös vuosijuhlia viettäville taloyhtiöille.

SIIVOUSTALKOOT
Toukokuun loppupuolella järjestetään siivoustalkoot ranta-alueella ja mahdollisesti muillakin
luontoalueilla Roihuvuoressa. Roskaisista lähimetsistä voi ilmoittaa osoitteeseen
perunapelto@roihuvuori.fi, jolloin ne voidaan liittää talkooalueeseen.

Talkoopäivästä ilmoitellaan kauppojen ilmoitustauluilla ja Facebook-ryhmissä (Roihuvuori,
Roihuvuoren joukkovoimat).

JÄTTIPALSAMIN KITKENTÄ
Haitallisen vieraslajin jättipalsamin (Impatiens glandulifera) torjunta jatkuu
Hiidenkirnujenrinteessä eli Punahilkantien itäpuolisessa metsässä kesäkuussa ja elokuussa.
Talkoopäivistä ilmoitellaan kauppojen ilmoitustauluilla ja Facebook-ryhmissä (Roihuvuori,
Roihuvuoren joukkovoimat). Vieraslajitalkoista kiinnostuneet voivat myös ilmoittaa yhteystietonsa
seuralle osoitteeseen perunapelto@roihuvuori.fi, jolloin voi saada kutsun talkoisiin tekstarilla tai
sähköpostitse.

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KESÄTYÖ
Roihuvuori-Seura palkkaa kesällä 2018 yhteensä 4–6 kesätyöntekijää, joilla on kaupungin
yhdeksäsluokkalaisille antama kesätyöseteli. Työ on puutarha-, rakennus- ja järjestelytyötä ja
kestää kaksi viikkoa. Mikäli kesätyöläinen on purjehdustaitoinen, voi työ olla myös purjehduksen
opetusta yhdessä seuran vapaaehtoisten kanssa jäsenille. Työhakemukset lähetetään 15.5.
mennessä sähköpostilla osoitteeseen puheenjohtaja@roihuvuori.fi.

YHTEISÖVENE
Roihuvuori-Seuran yhteisövene Ruma
Ankanpoikanen pyritään samaan vesille seuran
jäsenten käytettäväksi huhti-toukokuun
vaihteessa. Varauslinkki postitetaan seuran
jäsenmaksun maksaneille vesillelaskupäivän
lähestyessä. Veneellä voi soutaa tai siihen saa
asennettua maston ja purjeet
purjehdustaitoisille. Seuralla on kattava
kokoelma pelastusliivejä sekä lapsille että
aikuisille. Lisätietoa
www.roihuvuori.fi/rumaankanpoikanen.

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, kokouksia. Varauskalenteri on
nähtävissä seuran roihuvuori.com-sivuilla ja
varauksen voi tehdä Mari Hämäläisen kautta
sähköpostitse marmelaadi80@gmail.com. Kylätalon hinta jäsenille on 25 €/puolipvä tai
50€/kokopvä tai valinnaisesti viikkosiivousvuoro.
Viikoittain talolla kokoontuu lapsiperheiden soppakuppila Soppis maanantaisin klo 11 ( lounas
1,50€/hlö) ja tiistaisin kaikille avoin Kässäklubi klo 18.30.

ROIHUVUORI-SEURAN INTERNETSIVUT
Roihuvuori-Seuran web-sivut toimivat koko kylän yhteisenä ilmoitustauluna. Sivuilta löytyy
tapahtumakalenteri, johon kuka tahansa voi jättää ilmoituksen. Web-sivuilla kerrotaan alueen
toimintaryhmistä ja palveluista. Sivuilla myös raportoidaan erilaisista tapahtumista.
Seuran webbi-sivut kertovat myös Roihuvuori-Seuran toiminnasta, sieltä löytyy johtokunnan
kokoonpano, toimintasuunnitelma ja omat osastonsa on myös seuran eri toimintamuodoille kuten
kylätalolle, kyläveneelle ja kylän yhteiselle tavarapyörälle.
Web-sivuilla kerrotaan myös alueen historiasta, nähtävyyksistä ja rakennuksista sekä annetaan
vinkkejä esimerkiksi lähiseuturetkiä silmälläpitäen.
Toimituskunta kaipaa lisäkäsiä eli jos olet kiinnostunut alueen toiminnasta, mediamaailma
kiehtoo tai kynä ja/tai tietokone pysyy käsissä, ilmoittaudu mukaan touhuilemaan.
Osoite: http://roihuvuori.com/

ystävällisin terveisin
Roihuvuori-Seuran johtokunta

