Roihuvuori-seuran jäsenkirje 2/2017
Seuran jäsenmäärä
Seuran jäsenten määrä on ollut kasvussa viimeiset kymmenen vuotta ja on nyt saavuttanut yli
viidensadan määrän. Helsingissä kaupunginosayhdistysten liiton Helkan jäsenjärjestöistä vain
muutama ylittää viidensadan rajan ja niistä muut ovat 20-30 tuhannen asukkaiden alueita, kun
Roihuvuoressa asuu vajaat 8 000 asukasta.

Jäsenmaksu 2017
Seuran jäsenmaksu vuodelle 2017 on 20 € ja se maksetaan tilille FI71 1290 5000 0126 62. Vielä ehtii
mikäli et ole sitä vielä maksanut. Oman maksun voi tarkistaa sähköpostilla osoitteesta
jasenrekisteri@roihuvuori.fi. Laita viestin aiheeksi ”tarkistus” tai tekstiviestillä numerosta 0452090201

Viljelypalstat

Roihuvuoren yhteisöperunapellolle saatiin kesän aikana 44 kappaletta 4 m2 tai 8 m2 kokoista palstaa.
Seuralla oli kaupungin kesäsetelin avulla palkattuna kuusi 9-luokkalaista, jotka rakensivat
viljelyalueen ympärille aidan ja vesisäiliöt kastelua varten. Ensi vuonna tarkoitus on viimeistellä aita
ja vesisäiliöt. Seura selvittää mehiläispesien saamista kasvimaan yhteyteen. Harmiksemme kesän
aikana perunarutto tarttui yhteisöviljelmän perunapellolle. Talvella on tarkoitus selvittää kannattaako
ensi vuonna viljellä perunaa vai kannattaako kokeilla muutaman vuoden ajan jotain muuta lajiketta.
Yhteisöperunapelto sijaitsee Abraham Wetterin tien ja Keijukaisenpolun välisellä alueella.
Raparperipellosta kaikki roihuvuorelaiset voivat ottaa 3-4 vartta omaan käyttöön. Jäsenten
perhekohtaisia palstoja voi jonottaa ilmoittamalla yhteystiedot sähköpostiosoitteeseen
perunapelto@roihuvuori.fi. Mainitse kumpi palstan koko kiinnostaa.

Seuran musiikkiklubi Voodoo
Music Club

Roihuvuori-seuran järjestämä
Voodoo Music Club jatkaa erittäin
laadukkaalla linjalla. Syksystä
saakka klubia on vetänyt vuosi
sitten roihuvuorelaistunut Pauli
Lyytinen. Hän on tällä hetkellä
kuumimpia jazz-saksofonisteja
maassamme. Lyytinen mm.
palkittiin tämän vuoden Pori Jazzin
Ted Curson-palkinnolla. Lyytisen
soittoa voi kuunnella seuraavan
kerran lauantaina 2.12. Voodoo

Music Clubilla Hard Rock Housessa kun Reporters/ Pauli Lyytinen Machinery esiintyy.
Myös kevät kauden Voodoo Music Clubin ohjelmisto on täynnä huippunimiä. Varmistuneita nimiä
ovat mm. Stringpurée Band, Jimi Tenor / Equally Stupid (IS,FI), Virta / Sigurdur Rögnvaldsson solo ,
Sole Azul feat. Jaakko Laitinen sekä Jargoslavia
Klubit ovat klo 20-23 ravintola Hard Rock Housessa ja aina klubipäivänä artistihaastattelut klo 18
kahvila Riossa. Musiikin edistämissäätiö MES on tukenut seuran jazzklubitoimintaa. Roihuvuori-seura
tukee myös muita alueen kulttuuritapahtumia kalustolainoilla.

Yhteisövene Ruma Ankanpoikanen
Seuran yhteisöveneen Ruman Ankanpoikasen veneilykausi on parhaillaan päättymässä. Talven aikana
venettä kunnostetaan ja lisävarustellaan. Vene on jäsenten käytössä jälleen toukokuun alusta alkaen.

Seuran laatikkopyörä

Kesällä seuran konttipyörän laatikko uusittiin. Uusi
sormipaneelista valmistettu laatikko valmistui
talkoilla. Entistä ehompi pyörä soveltuu hyvin mm.
lasten ja tavaran kuljettamiseen. Seuran jäsenetuna
oleva pyörää voi varata Tuukka Kailalta 046-8512113
ja joulukuun alusta maaliskuuhun kestävällä
talvikautena seuran toiminnanjohtaja Otto-Ville
Mikkelältä 045-2090201

Roihuvuoren kotiseutupolku
Seuran pitkäaikainen projekti kotiseutupolun
saamiseksi etenee. Yli viisikymmentä kohdetta sisältävä kotiseutupolku on tarkoitus julkaista netissä
vielä tämän vuoden puolella.

Japanin 100-vuotislahja itsenäiselle Suomelle
Heinäkuussa seura oli järjestämässä
tapahtumaa Helsingin kaupungin ja Japanin
lähetystön pyynnöstä. Tapahtumassa Japanin
lahjana 100-vuotiaalle Suomelle istutettiin
kymmenen kappaletta sato-zakura
kirsikkapuita Kirsikkapuistoon. Istuttamista
varten Japanin Sakura Foundation –säätiö
lähetti Roihuvuoreen 30 hengen delegaation,
johonka kuului mm. useita Japanin
kirsikkakukkakuningattaria. Japanin
lähetystöltä tuli Hanamin järjestäjille pyyntö
myös valita Roihuvuoren hanamijuhlilla
Kirsikankukkakuningatar. Aikaisemmin
virallisia kuningattaria on ollut Hampurin,
Düsseldorfin ja Washingtonin
kirsikankukkajuhlilla. Ensimmäiseksi
Suomen kirsikankukkakuningattareksi
valittiin kaksivuotiskaudelle hakemusten
pohjalta espoolainen opiskelija Venla
Ailasmäki.

Kirsikkapuuprojekti
Seuralla on ollut viime vuodesta saakka projekti 150 imeläkirsikkapuun istuttamiseksi Japanilaisen
puutarhan ja kirsikkapuiston ulkopuolelle ja näin vahvistaa Roihuvuoren imagoa kirsikkapuiden
kaupunginosana. Tähän mennessä syötäviä kirsikoita tuottavia prunus avium -puita on istutettu 33
kappaletta eri puolelle Roihuvuorta. Kirsikkapuut ovat olleet palkintona myös suran järjestämillä
taloyhtiöiden välisillä petanque-turnauksilla.

Skeittipuisto-projekti

Kesän aikana aloitettu projekti muuttaa Tuhkimonpuiston vanha hylätty lasten kahluuallas
skeittipuistoksi talkoilla on ollut jäissä kaupungin organisaatiouudistuksesta johtuvien byrokraatisten
ongelmien takia. Aivan näillä hetkillä odotamme vihdoin lupaa ja toivottavasti ehdimme keväällä
jatkamaan töitä.

Itsenäisyyspäivän 100-vuotislipunnosto

Seura järjestää yhdessä Roihuvuoren seurakunnan kanssa 6.12. perinteisen itsenäisyyspäivän
lipunnoston kirkon pihalla klo 9:30.
Seuran puheenjohtaja Mari Hämäläinen pitää perinteisen itsenäisyyspäivänpuheen. Tilaisuudessa
julkaistaan myös poikkeuksellisesti vuoden 2017 roihuvuorelainen.
Juhlajumalanpalvelus, jonka jälkeen on 100-vuotistilaisuus, jossa juhlapuhujana mm.
roihuvuorelainen Ele Alenius.

Roihuvuoren yhteisöllinen joulukalenteri
Seura järjestää yhdessä Vattumadon talon kanssa kolmatta kertaa yhteisöllisen joulukalenterin
Roihuvuoressa. Joulukuun ensimmäisestä päivästä alkaen luetaan satuja eri puolilla aluetta
roihuvuorelaisten Tuutikki Tolosen ja Liisa Kallion kirjasta Joulusatuja. Tarkempi ohjelma löytyy
sivulta: https://urly.fi/RBb

Ankan talon uudisrakennuksen graffitikilpailu

Seura on järjestänyt Pohjola-rakennuksen kanssa ”Ankantalon” uudisrakennuksen graffiti-kilpailun
joka päättyi lokakuun lopulla. Roihuvuorelainen valokuvaaja Pekka Mäkelä on kuvannut päivittäin
työmaa-aitaan syntyvät taideteokset viime lokakuusta lähtien. Kerran kuussa kolme parasta on valittu
jatkoon. Loppuvuodesta vuoden aikana syntyneistä kuukauden parhaista teoksista valitaan
voittajatyö. Kaikki työt ja kuukauden työt ovat nähtävissä sivustolla www.roihuvuori.fi/graffiti.

Roihuvuoren kirjamessut
Roihuvuoren kirjasto täyttää ensi vuonna 60-vuotta. Roihuvuorelaisille tärkeän instituution kunniaksi
seura ja roihuvuorelaiset ovat järjestämässä Roihuvuoren kirjamessuja. Ajankohta on todennäköisesti
maalliskuussa.

Hanami
Keväällä 2017 Hanami-juhlissa vieraili 20 000 ihmistä. Ensi kevään Hanami-juhlien suunnittelu on
käynnistynyt. Tarkoitus on kehittää ensi vuonna mm. Yö-hanamia ja järjestää tapahtuma
kaksipäiväisenä, johtuen juhlien suosiosta. Talkoolaisia tarvitaan sekä kirjamessujen että hanamin
järjestämisessä.
Roihuvuoren valokuvaillat
Valokuvaamisesta ja valokuvista kiinnostuneille järjestetään valokuvailta kahvila Riossa joka
kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 19. Rio on näinä iltoina auki pari tuntia tavallista pitempään.
Seuraava tapahtuma on jo 30.11., jolloin valokuvaaja Jussi Aalto kertoo hänen ja oppilaittensa
projektista, jonka tuloksena syntyi valokuvanäyttely Minskiin, Valko-Venäjälle. Tämäkin tilaisuus on
maksuton ja kaikille avoin.
”Kolme Roihuvuoresta” –valokuvanäyttely
Itäkeskuksen Stoassa seuran tukema Roihuvuoriaiheinen valokuvanäyttely. Jussi Aallon, Kari
Hiltusen, Iiro Kaukiaiaisen ja Pekka Mäkelän kuvia
Roihuvuoresta. Kukin heistä on katsonut kyläämme
eri silmin. Mukana myös Hanami 10-vuotta
kuvaseinä. Kolme Roihuvuoresta on avoinna Stoassa
14.3.- huhtikuun puoliväliin.

Tuhkimon väliaikainen kylätalo
(Tuhkimon puisto)
Lapsiperheiden soppakuppila ma klo 11-12
Käsityöklubi ti 18:30-20:30

Sääntömääräinen syyskokous
Seuran sääntömääräinen syyskokous on pe 15.12. klo 18 väliaikaisella kylätalolla Tuhkimonpuistossa.
Kokouksessa käsitellään ensivuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi täydennetään seuran
johtokuntaa erovuoroisten tilalle. Tarvetta johtokunnassa olisi erityisesti tiedottajalle. Ennen
syyskokousta klo 17 Jan Srang kertoo alueen historiasta aina vuoteen 1955. Tervetuloa!

Roihuvuoressa 25.11. 2017 seuran puolesta
Mari Hämäläinen
puheenjohtaja

Otto-Ville Mikkelä
toiminnanjohtaja

