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ROIHUVUORI-SEURA 60-VUOTTA 
Tänä vuonna Roihuvuori-seura täyttää 60-vuotta. Varsinaista erillistä juhlaa ei järjestetä, vaan 
juhlavuosi näkyy lukuisissa tapahtumissa vuoden aikana. Tapahtumia ovat mm. Roihuvuoren 
kirjamessut maalliskuussa, hanamijuhla toukokuussa ja kyläjuhlilla elokuussa. Lisäksi 
suunnitelmissa on lasten ja nuorten animaatiofestivaali Roihukino muutaman vuoden tauon jälkeen 
sekä isompaa pyöräilytapahtuma kesäkuuksi.  
 
Roihuvuori-Seuran jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan ja tällä hetkellä seuraan kuuluu 592 jäsentä. 
Seura on kolmen Helsingin suurimman asukasyhdistyksen joukossa.    
 
SEURAN JÄSENMAKSU 
 
Seuran jäsenmaksulla on tärkeä osa seuran toiminnan turvaamisessa. 
Jäsenmaksu on 20 €,  ja se 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). Maksun eräpäivä on 15.2.2020. 
Jäsenmaksut ovat keskeinen osa seuran taloutta. Jäsenmaksusta voi hakea 
vapautusta vapaamuotoisella hakemuksella puheenjohtaja@roihuvuori.fi. 
 
ROIHUVUOREN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 
 
Torstaina 30.1.2020 klo 17:30-19:45 Helsingin kaupunki järjestää Roihuvuoren kirjastolla alueen 
täydennysrakentamista koskevan asukasillan. Täydennysrakentamisessa etsitään Roihuvuoren 
alueelta paikkoja, joihin voidaan sijoittaa lisärakentamista. Myös alueen muuta ympäristöä ja 
liikenneyhteyksiä kehitetään.   
 
On tärkeää, että mahdollisimman moni seuran jäsen perehtyy täydennysrakentamisen 
suunnitteluperiaatteiden luonnokseen ja antaa niistä kaupungille palautetta. Palautetta kootaan 
verkossa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Kysely on auki 13.2.2020 saakka. 
Linkkejä: 
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2020_kaava/1090_6_suunnitteluperiaatteet_luonnos.pdf 
 
Kaikki materiaali löytyy sivulta:  
https://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2019-008823&map=yes 
 
Seuran johtokunta on kirjoittamassa lausunnon täydennysrakentamisesta. 
 
ROIHUVUOREN KIRJAMESSUT 
 
Roihuvuoren kolmannet kirjamessut järjestetään jälleen 21.3.2020. Tapahtumapaikkoina entiseen 
malliin Roihuvuoren kirjasto (ohjelmaa klo 11-17, Roihuvuorentie 2), Porolahden peruskoulun punainen 
koulu (klo 9:30-17 , Roihuvuorentie 2, kirjaston vieressä), kahvila Rio (klo 11.15-20 , Roihuvuorentie 9) 



ja ravintola HRH (klo 19-24, Roihuvuorentie 1). Tapahtumiin on vapaa pääsy, paitsi illan iltaklubille 
HRH:ssa 10 € pääsymaksu.  
 
Kirjamessut käynnistyvät aamulla runoaamiaisen merkeissä koululla. Monipuolisessa messuohjelmassa 
kuullaan runoja ja proosaa, keskustellaan kääntämisestä, äänikirjoista, suomalaisista junapummeista, 
kirjallisuuspalkinnoista, esseistä, tangosta, faktasta ja fiktiosta sekä sarjakuvista.  
 
Keskustelemassa päivän aikana ovat muun muassa kirjailijat Antti Tuuri, Riikka Pelo, Ville Ranta, 
Hanna Ryti, Elina Hirvonen, Timo Forss, Tommi Uschanov, Tarja Roinila, Tuutikki Tolonen, Pauliina 
Haasjoki, Meiju Niskala.  
 
HANAMIJUHLA 
 
Hanamijuhlaa eli kirsikankukkajuhlaa vietämme todennäköisesti lauantai 25.4., sunnuntai 26.4. tai 
lauantaina 9.5.2019 riippuen kevään etenemisestä. Tänä vuonna päivän päättämiseen vaikuttaa 
poikkeuksellisen lämmin talvi. Päätös päivästä pyritään tekemään helmikuussa. 
 
Tuon päivän lisäksi järjestetään muitakin kirsikankukkajuhlaan liittyviä tapahtumia. Suunnitelmissa 
tänäkin vuonna japanilaisen elokuva ulkoilmanäytös sekä yö-hanami. Yö-hanami (yozakura) 
pyritään järjestämään kukinnan aikana, eli seurataan luonnon aikataulua. Viime vuonna kulki 
hanamia edeltävänä päivänä Esplanadilla ja Mannerheimintiellä omikoshi-kulkue. Tänä vuonna 
kulkue nähdään itse hanamijuhlassa.  
 
Kaikki vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan talkoilemaan. Talkoolaisia tarvitaan kylälehden 
kirjoittamisessa, hanamin roudaamisissa ja rakenteluissa ym. Tarkemmat talkootiedot Otto-Ville 
Mikkelältä (otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi 045-2090201). Kannattaa myös liittyä Roihuvuoren 
joukkovoima –fb-ryhmään, jossa kuulutellaan talkoolaisia eri Roihuvuori projekteihin. 
 
VOODOO MUSIC CLUB JA MUU MUSIIKKITOIMINTA 
 
Seuran Voodoo Music Club jatkaa toimintaansa ravintola HRH:ssa (Roihuvuorentie 1) lauantaina 
1.2.2020 kun lavalle astuu ennakkotiedoista poiketen Stina Koistisen Stinako. Stinako on 
parhaillaan ehdolla toisena suomalaisena ehdokkaana Nordic Music Prize- musiikkipalkinnon 
saajaksi. Soitto klubeilla alkaa hieman klo 20 jälkeen. Kevään muu ohjelmisto on 7.3. Harri 
Kuusijärvi Koutus, 4.4. Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri, 2.5. Edi Nultz (AT) ja 6.6. Ainon.  
 
Klubit joka kuun ensimmäinen lauantai. Tarkempia tietoja saa Voodoo Music Clubin Facebook-
sivulta tai seuran nettisivuilta.   
 
Seura tukee myös Janne Haaviston ja Tuomas Metsbergin Roots-bluesklubeja, Sunday Night 
Music Club, joten Roihuvuoresta ei tarvitse poistua kulttuurinautintojen puutteessa. Sunnuntaisin 
klo 18-21 pidettävässä klubissa esiintyy East Roots House Band (Tuomas Metsberg, Saara 
Metsberg, Tero Pulkkinen ja Janne Haavisto) ja vierailevina tähtinä 2.2. Jonna Tervomaa, 9.2. 
Mika Kuokkanen & Jere Ijäs, 16.2. Janus Hanski, 23.2. Olavi Uusivirta, 1.3. Markus Nordenstreng, 
8.3. Gugi, 15.3. Timo Kiiskinen, 22.3. Jussi Raittinen, 29.3. Juha Mieskonen, 5.4. Matti Esko, 12.4. 
Esa Kuloniemi, 19.4. Antti Reini, 26.4. Petsku Lemström, 3.5. Charlotta Kerbs, 10.5. Sanna 
Kukkonen & Nuori Hector, 17.5. J.Hearthill, 24.5. Paula Rautamaa ja 31.5. Tuure Kilpeläinen. 
 
Kannattaa myös seurata kahvila Rion (Roihuvuorentie 9) musiikkitapahtumia kahvilan Facebook-
sivuilta. Nykyisin Roihuvuoressa on harvinaisen laadukas ja monipuolinen musiikkitarjonta! 
 
LIIKUNTAA JA HAUSKAA 
 



Liikuntaa ja hauskaa on avoin ryhmä, jossa kokeillaan eri liikuntamuotoja ja pidetään hauskaa 
liikunnan parissa. Ryhmä kokoontuu Porolahden koululla torstaisin klo 18.30-19.30. Mukaan 
joustavat vaatteet. Maksu 5 e/kerta tai 60€ kevätkausi jos haluaa maksaa kerralla.  
Tarkan ohjelman ja lisää tietoa saat liittymällä facebookissa ryhmään “Liikuntaa ja hauskaa” tai 
Nanalta (050-3804572) 
 
TIEDEROIHU 
 
Roihuvuorelaisten tieteentekijöiden ja -ystävien puuharinki järjestää eri tieteenaloihin liittyviä 
tapahtumia ja keskusteluja Roihuvuoressa noin kuukauden välein.  
 
Su 2.2 klo 14 Ilmastonmuutos ja elokuvat-esitys kahvila Riossa. Helsingin yliopiston meteorologian 
professori, akatemiaprofessori Timo Vesala kertoo elokuvanäytteiden kera, miten elokuvissa näkyy 
meteorologisia ilmiöitä ja ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita. 
 
Su 8.3. klo 14 Naistenpäiväkeskustelu “Näkökulmia sukupuolirooliodotuksiin ja vallankäyttöön” 
Riossa. Keskustelijoina teatteripedagogiikan lehtori Irene Kajo, ohjaaja Riikka Oksanen ja 
laskennalisen aerosolifysiikan professori Hanna Vehkamäki, puheenjohtajana mediakustantaja ja 
pitkän linjan kansalaisaktivisti Tuomas Rantanen. 
 
Huhtikuun ja toukokuun tapahtumat vielä vahvistamatta, seuraa seuran web-sivujen 
roihuvuori.com tapahtumakalenteria tai Tiederoihun Facebook-sivua 
 
Ke 3.6 Yölinturetki Porolahden rannoilla, lähtö klo 20 Riosta, oppaina lintuharrastajat Timo Vesala 
ja Mika Rantanen. 
 
 
ROIHUVUOREN VILJELYPALSTAT  
 
Seuran yhteisöperunapelto sijaitsee Abraham Wetterin tien ja Keijukaisenpolun välisellä alueella. 
Mukaan toimintaan pääsee lähettämällä kysely sähköpostilla osoitteeseen 
perunapelto@roihuvuori.fi. Viljelijät kokoontuvat mm. yhteisiin talkoisiin aina tarpeen mukaan.   
Roihuvuoren palsta-alueella on kolmenlaista toimintaa: perhekohtaiset palstat, yhteisöviljelyalue, 
koulukasvimaa. Lisätietoja seuran web-sivuilta ja Johanna Kolehmaiselta .   
 
 
VUODEN ROIHUVUORELAINEN 2020 
 
Kenestä vuoden roihuvuorelainen 2020? Kuka mielestäsi on ansaitsisi palkinnon?  
Ehdota palkinnonsaajaa lähettämällä vapaamuotoinen sähköposti osoitteeseen 
puheenjohtaja@roihuvuori.fi. 15.6. mennessä. 
Vuoden roihuvuorelainen on valittu vuodesta 2000 alkaen ja vuodesta 2009 
palkinnonsaajalle on myös istutettu puu kirsikkapuistoon (Geza ja Csaba Szilvayn tammi 
istutettiin musiikkiopistolle).  
Aikaisemmat palkitut ovat: 

• 2019 viestintäkoordinaattori Johanna Aydemir 
• 2018 suomen kielen opettaja Satu Kiiskinen 
• 2017 kahvilayrittäjät Inka Wallgren ja Mika Rautiainen 
• 2016 roihuvuorelainen Jyrki Nurmi 
• 2015 K-kauppias Sasu Hamina  
• 2014 kirjailija Riikka Pelo  
• 2013 Alepan myyjä Tanja Kassatkina 



• 2012 vuoden roihuvuorelaiseksi valittiin poikkeuksellisesti kaikki Roihuvuoren 
vapaaehtoiset 

• 2011 toimitusjohtaja Norio Tomida  
• 2010 muusikko Asa eli Matti Salo  
• 2009 musiikkikasvattajat Geza Szilvay ja Csaba Szilvay  
• 2008 pankinjohtaja Ele Alenius  
• 2007 urheiluseura Roihu ry 
• 2006 – ei nimetty 
• 2005 lapsityön lehtori Satu Helohonka / lastenohjaaja Annikki Vihavainen 
• 2004 rakennusmestari Börje Johansson  
• 2003 kirjastonhoitaja Leeni Hurskainen  
• 2002 polkupyöräkauppias Mari Ann Parttimaa 
• 2001 posteljooni Visa Lehikoinen 
• 2000 kirjakauppias Pirkko Puustinen. 

 
 
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). Kylätalon ompelukone on kunnostettu ja sitä voi käyttää kylätalolla. 
Lisätietoa soppakuppilasta https://urly.fi/19v6 ja kässäklubista Facebook-sivulta “Roihuvuoren 
kylätalon käsityöklubi”. 
 
 
TUHKIMON TALKOOT 
 
Asukaspuisto Tuhkimossa järjestetään talkoot sunnuntaina 5.4.2020 klo 12-18. Luvassa 
maalausta, siivoamista, järjestelemistä ym. alueen parantamista ja tietysti talkooruokaa. 
 
 
SEURAN JÄSENEDUT 
 
Seuran uusimmat jäsenedut ovat lainattavaksi hankitut Festoolin akkukäyttöiset 
ammattitason poravasara, ruuvinväännin ja pistosaha. Seuralta löytyy myös hiomakone, 
käsipyörösaha, rakennuspölynimuri ja nokkakärryt.  
 
Lisäksi seuralla on kolmipyöräinen Christiania-tavarapyörä lasten ja tavaran kuljettamista 
varten. Laatikkopyörää voi tiedustella Tuukka Kailalta (046 851 2113) 
 
Työvälineistöä voi varata seuran toiminnanjohtaja Otto-Ville Mikkelältä, p. 045-209 0201. 
 



Seuran yhteisöveneen Ruman Ankanpoikasen keväthuoltotyöt ovat alkaneet ja pyrimme 
siihen, että vene on jäsenten käytössä toukokuun alussa. Lisätietoa seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 
 
Jäsenedut ovat jäsenmaksun maksaneille. 
 
 
MUUTA: 
 
SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
https://tinyurl.com/uhrea84 
 
 
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.    
 
 
Viime vuosina Roihuvuoren palvelut ovat parantuneet. Meillä on nykyisin peräti kolme 
kahvilaa, viisi parturia, neljä anniskeluravintolaa, thaimaalainen ravintola, tosi hyvä 
sushibaari, kolme pitseriaa, kukkakauppa, joogastudio, hieroja, ompelimo, 
polkupyöränkorjaamo, kaksi ruokakauppaa, IT-huolto ja jopa elämysmatkailutoimisto. 
Käyttäkää palveluita, että saadaan ne pysymään ja kehittymään vielä paremmiksi. 
 


