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ROIHUVUORI-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS
TOIMINTAKAUDELTA 2019
HUOM! Roihuvuori-seura toteutti 2018 sääntömuutoksen, jolloin seuran toiminta- ja
tilikausi muutettiin jatkossa vaihtumaan loka-marraskuun vaihteessa. Vuosi 2019 on
kuitenkin siirtymävuosi, jolloin toimintakausi on vain 1.1.-30.10.2019, mikä on 2
kuukautta lyhyempi kuin normaalivuosina, eikä se sisällä marras- ja joulukuuta.
Toimintakausi 2019 oli seuran 59. Seuran toiminta kului aikaisempien toimintavuosien mukaisissa
hyväksi havaituissa merkeissä. Vuonna 2019 Roihuvuori oli Uudenmaanliiton valitsema vuoden
uusmaalainen kylä. Uudenmaanliiton palkinto luovutettiin seuran vapaaehtoisten karonkassa.
Palkintoon kuuluva pronssikyltti kiinnitettiin kirjaston ulkoseinään.

Tuhkimon asukaspuisto
Roihuvuori-Seuralla on käytössään väliaikainen kylätalo Tuhkimon puistossa. Talo
sijaitsee vanhan puistorakennuksen paikalla. Rakennus purettiin aikoinaan sen huonon
kunnon takia.
Kylätalon avaimia on jaettu yhteensä noin 160 kappaletta asukkaille ja näin pyritty
pitämään se mahdollisimman avoimena roihuvuorelaisille.
Kylätalolla toimivat säännöllisesti mm. soppakuppila, käsityökerho ja Roihuvuoren
Kirsikkakuoro. Seuran johtokunta käytti kylätaloa kokoustilana. Lisäksi väliaikaista
kylätaloa käytettiin paljon lasten syntymäpäivien pitopaikkana.
Kylätaloprojekti, eli väliaikaisen talon korvaaminen pysyvällä talolla, oli tauolla.

Roihuvuoren kirjamessut
Roihuvuoren Kirjamessut järjestettiin toisen kerran 9.3.2019. Kirjamessuilla oli 37 eri
ohjelmanumeroa ja siellä kävi noin 2000 kirjallisuudesta kiinnostunutta. Kirjamessujen
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ohjelmassa esiintyi mm. Kirjailijat Antti Tuuri, Riikka Pelo, Laura Lehtola, Tuutikki
Tolonen, Marko Pulkkinen ja Mikko Rimminen sekä kirjallisuudenkääntäjä Tarja Roinila.
Kirjamessujen yhteydessä järjestettiin myös alueen koulujen oppilaille työpajoja
kirjamessuja edeltävällä viikolla.

Vappupiknik
Seura järjesti 1.5. jo perinteeksi muodostuneen vappupikniktapahtuman
Satumaanpuistossa. Yhteisellä nyyttäripöydällä oli pituutta 20 metriä. Koko perheen
tapahtumaan osallistui noin kolmesataa asukasta. Juhlijoiden käytössä oli myös
naapuritalon pihalle rakennettu pizzauuni.

Hanami
Perinteinen hanami-juhla järjestettiin 12. kerran sunnuntaina 19.5. yhdessä
japanilaiseen kulttuuriin yhdistysten kanssa. Hanami-juhla on Roihuvuori-seuran vuoden
suurin ja näkyvin tapahtuma.
Juhlissa kävi noin 30 000 vierailijaa varsinaisen hanamijuhlapäivän aikana ja se on
kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi japanilaisen kulttuurin tapahtumaksi. Kaikkiaan
kirsikankukintaa Roihuvuoressa kävi ihastelemassa noin 50 000 ihmistä kukinnan aikana.
Hanamin järjestelyihin osallistui huomattava määrä roihuvuorelaisia talkoolaisia ja
talkoolaisia japanilaisten kulttuurin yhdistyksistä.
Hanami-juhla oli vuonna 2019 osa Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden solmimisen
100-vuotisjuhlallisuuksia. Ohjelmassa oli cosplay-pukukilpailu, koton soittoa, butohtanssia, japanilaisten taistelulajien esittelyä viiden eri butoseuran toimesta, taikorumpuryhmä, japanilaisia koirarotuja shiboja akitoja oli paikalla, teetaidetta, kalligrafiaa,
mangaa, animea ja ikebanaa esiteltiin. Japanista saapui 18 hengen daidengakuperinnetanssiryhmä ja kolmen hengen kyogen-teatteriryhmä. Japanista tuotu
shintolainen kannettava omigoshi-pyhäkkö oli myös nähtävillä juhlissa. Juhlissa oli
tarkoitus olla esillä myös 80 kappaletta näyttävää 3-8 metristä karppiviiriä, mutta
ripustusteknisten ongelmien takia ne saadaan esille vasta vuoden 2021 jälkeen kun
Roihuvuoren kirsikkapuiston laajennus on toteutettu.
Varsinaisen juhlapäivän ulkopuolella järjestettiin mm. ulkoilmaelokuvanäytös
Shoplifters, Japanilaisten puutarhojen valokuvanäyttely kahvila Riossa, Japanilaisen 50luvun popmusiikin konsertti kahvila Riossa ja äänisuunnittelija Anna Moriwakin Japaniaiheinen äänitaideteos Japanilaistyylisessä puutarhassa. Lisäksi seuran edustajia
osallistui omikoshi-kulkueeseen 18.5., joka kulki Esplanadilta Kansallismuseolle ja
järjestivät sinne daidengaku-perinnetanssiesityksen. 20.5. seuran toimesta oli
japanilaisen Kyogen-teatterin ilmaisnäytös myös Oodi-kirjaston Reginasalissa.
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Suomen kirsikankukkakuningatar ja -prinsessa
Vuonna 2017 Roihuvuoren hanamijuhlassa valittiin Japanin suurlähetystön ja Japan
Sakura Foundationin pyynnöstä Suomen kirsikankukkakuningatar. Ensimmäiseksi
kirsikankukkakuningattareksi valittiin Venla Ailasmäki. Alkuun tarkoitus oli valita
kirsikankukkakuningatar joka toinen vuosi kahden vuoden kaudelle, mutta vuonna 2019
kävi ilmi, että jatkuvuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaisempaa, että samaan aikaan
olisi kirsikankukkakuningattaren lisäksi olemassa myös kirsikankukkaprinsessa.
Kirsikankukkakuningattaren sääntöjä muutettiin 2019, siten että joka vuosi valitaan
Suomen kirsikankukkaprinsessa, josta vuoden jälkeen tulee Suomen
kirsikankukkakuningatar. Vuonna 2019 Suomen Kirsikankukkaprinsessaksi valittiin Ella
Saarenko ja Venla Ailasmäen kautta kuningattarena jatkettiin vuodella.
Kirsikankukkaprinsessan valitsevat hakijoiden joukosta, Roihuvuori-Seuran, Suomalaisjapanilaisen yhdistyksen SJY ry:n, Japanilaisen kulttuurin yhdistys ry:n, Suomen
japanilaisten yhdistys ry:n edustajien lisäksi Roihuvuoren Kirsikkapuiston isäksi kutsuttu
kauppias Norio Tomida.
Japanilainen luksushelmikoruliike Mikimoto lahjoitti seuralle aitoja helmiä ja kultaa
olevan kruunun kirsikkakuningattaren käyttöön. Samanlaisia kruunuja on Japanin
kirsikankukkakunigattarien ja prinsessojen lisäksi Washingtonin National Cerryblossom
Festivaalin, Hampurin Japanisches Kirschblütenfestin ja Vietnamin Hanoin
kirsikankukkajuhlan kuningattarien ja prinsessojen käytössä yhteensä kaikkiaan 10
kappaletta koko maailmassa. Kyseiset kolme juhlaa ovat viralliset Japan Sakura
Foundationin yhteistyöjuhlat Roihuvuoren hanamijuhlan lisäksi.
Seuran hanamiin liittyvät kansainväliset suhteet
Vuoden aikana syvennettiin yhteistyötä Japan Sakura Foundationin kanssa. Huhtikuussa
seuran edustajat vierailivat Japanissa Sakura Foundationin kutsusta kymmenen päivän
ajan. Matkan rahoitusta varten seura oli saanut Sasakawa-säätiöltä 10 000 € apurahan.
Lisäksi hanamijuhlien pitkäaikainen sponsori Brother Finland tuki matkaa 1000 €. Loput
matkakulut maksoivat osallistujat. Vierailululle osallistui seuran toiminnanjohtaja OttoVille Mikkelä, seuran johtokunnanjäsenet Emilia Packalén, Pekka Keränen, hanamiaktiivit Troy Korjuslommi, Tuomas Rantanen, Johanna Aydemir, Sanna Warsell sekä
Suomen kirsikankukkakuningatar Venla Ailasmäki. Seuran edustajat vierailivat matkalla
kutsusta Japanin pääministerin Shinzo Aben, Japanin parlamentin alahuoneen
puheenjohtajan Tamadori Oshinan ja ylähuoneiden puheenjohtajan Chuichi Daten
luona. Matkan aikana tutustuttiin yöhanamin järjestelyihin Kiotossa ja Tokiossa. Sakura
Foundationin kanssa sovittiin vastavierailuista Japanista Suomeen, joita toteutettiin
vuoden aikana kaksi kappaletta. 14.6. Roihuvuoressa vieraili Japanin
kirsikankukkakuningatar Risako Takenaka seurueineen, joiden kanssa käytiin tapaamassa
eduskunnan puhemies Tuula Haataista, apulaispormestari Anni Sinnemäkeä ja
juhlaillallisella Japanin suurlähettilään luona. 13.9. vieraili kirsikankukkaprinsessa Kanon
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Mioshi ja Japanin parlamentin ylähuoneen jäsenet Rui Matzukawa ja Masako Mori.
Roihuvuori-seura järjesti kirsikkapuun istutuksen jälkeen Sakura Foundationin pyynnöstä
illallisen kahvila Riossa vieraille sekä kaupungin ja eduskunnan edustajille. Lisäksi seuran
toiminnanjohtaja kutsuttiin Japanin kruununprinssin juhlavastaanotolle hänen
vieraillessaan Suomessa.

Roihuvuoren viljelypalstat (ent. perunamaa)
Roihuvuoren asukkaiden yhteinen avomaaviljely käynnistyi vuonna 2013 hieman yli
aarin kokoisesta perunamaasta. Viljelypalstat sijaitsevat Abraham Wetterin tien ja
Keijukaisenpolun välisellä alueella. Seura on vuokrannut alueen Helsingin kaupungilta.
Viljelyalue jakautui vuonna 2019 kolmeen osaan. Yhteisöviljelmillä jatkui raparperin ja
erilaisten vihannesten viljely talkoilla, joita pidettiin viikoittain läpi kasvukauden. Lisäksi
viljelmällä on 49 kpl Roihuvuori-seuran jäsenille tarkoitettuja perhekohtaisia
pienpalstoja (kooltaan 4 ja 8 m2). Koulukasvimaata puolestaan viljelevät Roihuvuoren
ala-asteen oppilaat vanhempineen yhteistyössä koulun kanssa. Viljelmän yhteyteen tuli
paikallisen mehiläistarhaajan mehiläispesiä. Koko viljelyalue on ympäröity jänisaidalla ja
viljelmien kastelu on järjestetty kahden suuren vesisäiliön avulla.

Rantojen siivoustalkoot
Sunnuntaina 5.5.2019 järjestettiin rannan siivoustalkoot, jonka tukikohtana oli Strömsin
venesatama. Talkoisiin osallistui noin 30 eri ikäisiä roihuvuorelaisia ja rantaa saatiin
siistittyä laajalta alueelta.

Siivoustalkoot
Heinäkuussa siivottiin Roihuvuorentien ympäristöstä rakennustyömailta tullutta roskaa.

Villivihannesretki
Torstaina 20.5.2019 Johanna Kolehmainen ja Anu Rajamäki vetivät suositun
villivihannesretken, jonka reitti kulki vesitornin kallioille ja sieltä edelleen
yhteisöviljelmälle ja Strömsinlahden rantaan. Retkellä opeteltiin tunnistamaan ja
maisteltiin syötäviä luonnon kasveja. Retkelle osallistui suuri joukko roihuvuorelaisia.

Sissiniityt
Tampereelta alkunsa saanut sissiniittytoiminta käynnistyi vuonna 2019 myös
Roihuvuoressa. Sissiniityt perustetaan kansalaisten toimesta kaupunkien joutomaille
niittykukkien siemeniä kylvämällä. Roihuvuoren kaksi ensimmäistä niittyä perustettiin
Prinssintien ja Roihuvuorentien risteykseen ja kirkon parkkipaikan viereiseen avoimeen
metsikköön. Sissiniityt lisäävät luonnon monimuotoisuutta, helpottavat
pölyttäjähyönteisten ahdinkoa ja ovat kauniita katsella.
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Vieraslajien torjunta 14.6.
Vieraslajien torjuntaa on Roihuvuoressa toteutettu kitkemällä vieraslajeja pois
maastosta. Strömsin venesataman palsamit on selätetty ja viime vuodet kitkentä on
keskitetty Hiidenkirnujenrinteeseen Punahilkantien itäpuolelle. Täällä jättipalsami on
vähentynyt huomattavasti kitkentätalkoiden ansiosta, mutta kitkettävää riitti vielä tälle
vuodelle. Kitkentäaluetta laajennettiin Itäväylän varressa kulkevan
kevyenliikenteenväylän tuntumaan, jossa palsamilla on vielä vahvat kasvustot.

Peukku-petanqueturnaus
Seura järjesti kesällä taloyhtiöiden välisen petanqueturnauksen. Tavoitteena oli saada
taloyhtiöistä 3-10 henkilön joukkue ja näin edistää taloyhtiöiden yhteisöllisyyttä.
Turnauksen voitti Peukaloisentie 11 ja toiseksi tuli Lumikintie 6. Taloyhtiöt saivat
palkinnoksi imeläkirsikkapuun.

Roihuvuori Derby
Perinteinen Roihuvuoren jalkapallo-ottelu pelattiin elokuussa 6.9. Roihuvuoren
liikuntapuistossa. Tällä kertaa vastakkain oli Länsi-Roihuvuori vastaan Itä-Roihuvuori.
Länsi-Roihuvuori voitti tiukan ottelun lopulta 3-6.

Kyläjuhlat
Joka toinen vuosi järjestettävät kyläjuhlat olivat vuonna 2019 tauolla.

MoPoRock 31.8.2019
Seura oli mukana järjestämässä yhdessä Roihuvuoren monipuolisen palvelutalon,
Roihuvuoren nuorisotalon, Roihuvuoren seurakunnan ja leikkipuisto Roihuvuoren kanssa
Monen polven Rock tapahtumaa. Tapahtumassa julkaistiin myös vuoden
roihuvuorelainen 2019. Seuran teltat, voimavirtakaapelit ja muu kalusto olivat
tapahtuman käytössä.

Voodoo Music Club
Seuran musiikkiklubitoiminta jatkui 2019 roihuvuorelaisen saksofonisti Pauli Lyytisen
toimiessa klubin taiteellisena johtajana. Musiikin edistämissäätiö MES ja Taike tukivat
taloudellisesti musiikkiklubitoimintaa. Klubeja järjestettiin tynkäkaudella 1.1.-30.10.
kaikkiaan kahdeksan kappaletta ja kuulijamäärä vaihteli 30 aina 94 maksaneeseen
kuulijaan.
Esiintyjät: 5.1. Sigurdur Rögnvaldsson’s Dark Forest, 2.2. Hot Heros, 6.4. Jean Erik, 4.5.
Kullhammar-Aaltonen Union (FI/SE/NO), 1.6. Splashgirl (NO), 3.8. Pauli Ounaskari, 7.9.
Pauli Lyytinen Rabbit Hole (FI/NO/CH) ja 5.10. The Mystic Revelation of Teppo Repo.
Kauden aikana ravintola Hard Rock House hankki klubin käyttöön akustisen pianon, joka
mahdollistaa laadukkaiden pianokeikkojen järjestämisen klubin yhteydessä.
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Voodoo Music Clubin lisäksi seura tuki Janne Haaviston ja Tuomas Metsbergin Sunday
Night Music Clubia tiedotusavulla, samoin kuin kahvila Rion musiikkitapahtumia
äänentoisto- ja kalustolainoilla.

Tiederoihu
Syksyllä 2018 alkoi toimia Tiederoihu-niminen ryhmä, jonka tarkoituksena on järjestää
tiedesalonkeja ja muita tieteeseen liittyviä yleisötapahtumia Roihuvuoren alueella.
Toimintakaudella 2019 järjestettiin tutkija Arja Haapakorven esitelmä Monimuotoisesta
ansiotyöstä, professori Janne Saarikiven esitelmä Suomen kieli ja ajattelu,
emeritusprofessori Asko Sarkola esitelmä Sanskriitin ja itämerensuomen puhujien
liikkeistä, loppukeväällä yölintukävely yhdessä Roihuvuoren Marttojen kanssa ja
kirjamessujen yhteydessä oli lapsille suunnattu vesi aiheinen tiedetyöpaja ja MopoRokin
yhteydessä oli Tiederoihun kierrätysaiheinen pakohuone. Tiedepuuharyhmän emäntänä
toimii seuran jäsen, laskennallisen aerosolifyysikan professori Hanna Vehkamäki.

Tuhkimon skeittipuisto
Tuhkimon skeittipuiston rakentamista edistettiin kaupungin suuntaan osallistavan
budjetoinnin esityksen muodossa, esitys ei kuitenkaan saanut tarpeeksi ääniä
mennäkseen läpi, niin seura ja skeittipuistoaktiivit luopuivat projektista kaupungin
byrokratian lannistamina.

Liikuntaa ja hauskaa
Toimintakaudella toimi seuran Nana Smulovitzin vetämä liikuntaryhmä, jossa
ryhmäläiset tutustuivat viikoittain uuteen liikuntamuotoon.

Kuorotoiminta
Vuodesta 2018 on toiminut Veera Voiman ohjaama naiskuoro Roihuvuoren Raakut, jotka
ovat kokoontuneet viikoittain Roihuvuoren Dynamolla. Syksyllä 2019 aloitti mieskuoro
Roihuvuoren Kirsikka. Kirsikkakuoron johtajana toimi Päivi Riipinen ja se kokoontui
syyskaudella kerran viikossa kylätalolla.

Ostarin pyörätapahtuma
Seura oli järjestämässä yhdessä Satumaan dynamon kanssa pyörätapahtumaa 28.9.
Roihuvuoren ostarilla. Tapahtuman yhteydessä oli myös pyöräretki lähialueille.

Asukasillat
Seura järjesti toimintakaudella kolme asukasiltaa, joissa aiheina oli alueen kaavoituksen
lähtökohdat, osallistava budjetointi sekä kerrostalojen energiansäästö maalämmöllä ja
aurinkopaneeleilla.

Helsingin kaupungin osallistava budjetointi
2018 käynnistyi kaupungin osallistava budjetointi -hanke. Seura tuki hanketta
tiedottamalla hankkeesta ja järjesti asukastilaisuuden aiheesta. Seuran tilaisuudessa
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syntyi viisi ehdotusta, jotka laitettiin eteenpäin.
Seuran tukemat hankkeet koskivat roihuvuorelaisten vanhusten arkiedellytysten
parantamista lisäämällä penkkejä vanhusten käyttämille arkireiteille, Tuhkimon DIYskeittipuistoa, kävelypolkua Kirsikkapuistosta Vesitornin mäelle,
sähköpolkupyörälainaamoa kirjaston yhteyteen sekä soutuveneiden ja kajakkien
säilytysmahdollisuuksien parantamista Porolahden tai Strömsinlahden alueilla. Seuran
esityksistä yhtenä kolmesta läpimenneestä ehdotuksesta toteutuu Vanhusten
arkiedellytysten parantaminen penkkejä lisäämällä. Kävelypolkua Kirsikkapuistosta
vesitornin mäelle edistetään jatkossa muuten ja soutuveneiden ja kajakkien
säilytysmahdollisuuksien parantamisesta tehdään uusi rajatumpi ehdotus seuraavalle
osallistuvanbudjetoinnin kierrokselle.

Roihuvuoren kirsikkapuuprojekti
Seura jatkoi hanketta, jossa imeläkirsikkapuita istutetaan ympäri Roihuvuorta. Vuoden
aikana saatiin erilajikkeisten imeläkirsikkapuiden (Prunus avium) määrä nostettua 42
kappaleeseen.
Puita istutettiin eri puolille Roihuvuorta. Valtaosa istutuksista tapahtui lahjoituksina
vuosijuhlia viettäville taloyhtiöille.
Projektin tarkoituksena on vahvistaa mielikuvaa Roihuvuoresta kirsikkapuiden
kaupunginosana. Muutaman vuoden aikana on tarkoitus istuttaa vähintään 150
imeläkirsikkapuuta alueelle. Imeläkirsikkapuut ovat eri lajiketta kuin Japanilaistyylisessä
puutarhassa ja Kirsikkapuistossa olevat vaaleanpunakukkaiset kirsikkapuut.
Lisäksi alueelle istutettiin kolme Prunus ‘Accolade’ -kirsikkapuuta huomionosoituksina tai
muistopuina.

Muuta toimintaa
Seura avusti kahvila Roihuvuoren Rioa Peukkufestivaalien järjestämisessä.
Sunnuntaipäivän tapahtuma järjestettiin kesän kuluessa muutaman kerran Rion
viereisessä puistossa. Seura oli mukana tukemassa myös Roihukaisten järjestämää
varhaisnuorille suunnattua Lasten laakso -tapahtumaa ja ala-asteiden
vanhempienyhdistysten järjestämää Virtaa-festivaalia. Seura tuki Roihuvuoren
valokuvailtoja kahvila Riossa videotykkilainoilla. Seura tuki 500 € avustuksella ja
kalustolainoilla Tatiana Solovievan Kuuntele minua- yhteisöperformanssia Porolahden
rannassa, joka käsitteli Suomessa olevien inkeriläisten vanhusten piilevää potentiaalia.

Nuorten työllistäminen
Seura palkkasi kesällä 2019 kaksi kaupungin 9.-luokkalaista kesäseteleillä kesätyöläisiksi.
Kesätyöntekijät rakensivat mm. seuran varastolle siirrettäviä lavetteja, maalasivat
viljelypalstan aitoja, siivosivat kylätaloa ja istuttivat kirsikkapuita.
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Yhteisövene Ruma Ankanpoikanen
Seuran yhteisövene Ruma Ankanpoikanen oli ahkerassa käytössä. Vene on 4,6 metrinen
whitehall-tyyppinen soutuvene, johon saa pystytettyä tarvittaessa myös
purjehdusvarustuksen.
Venettä huollettiin talkoilla. Vene oli vesillä vuonna 2019 toukokuusta lokakuun
puoliväliin. Seuran jäsenet ovat voineet käyttää venettä ilmaiseksi.

Konttipyörä
Seuran konttipyörä oli ahkerassa käytössä kesällä. Keskimäärin viikossa lainauskertoja
pyörälle kertyi kolmesta neljään. Seuran jäsenet ovat voineet lainata konttipyörää
veloituksetta. Kauden aikana pyörään hankittiin ajovalot.

Seuran jäsenedut
Seuran jäsenet voivat yhteisöveneen ja konttipyörän lisäksi lainata ilmaiseksi mm.
työkaluja kuten poravasaraa, rakennuspölyimuria, akkuruuvinväännintä ja -pistosahaa.
Lisäksi jäsenille kylätaloa on mahdollista käyttää yksityistilaisuuksiin siivouskorvausta
vastaan.

Kalustohankinnat
Seuran täydensi kalustoaan mm. matkavalkokankaalla ja toiminnanjohtajan käyttöön
hankittiin tietokone.

Seuran varastot
Seuran päävarasto on vuokrattu Lumolta (ent. VVO) ja se sijaitsee Vuorenpeikontiellä.
Toinen varasto sijaitsee Roihuvuorentie 8:ssa olevassa autotallissa. Autotallissa
säilytetään talvisin venettä, konttipyörää, puutarhatarvikkeita ja kesäisin seuran telttoja
sekä muuta kalustoa lainaamisen ja käytön helpottamiseksi. Seuran varastot
mahdollistavat tavaroiden joustavan lainaamisen, mikä on välttämätöntä asukkaiden
omaehtoisen tapahtumien järjestämisen ja yhteistavaroiden tehokkaan käytön kannalta.
Lisäksi seuralla on merikontti Tuhkimon puistossa, viljelyvälinelaatikko perunapellolla ja
veneilyvälineiden varustekaappi Strömsinlahden venesatamassa. Osa seuran
käyttöomaisuudesta on sijoitettu asukkaiden työhuoneisiin.

Seuran hallinto, jäsenistö ja talkoolaiset
Vuosikokoukset
Seuran sääntöjen mukaisesti järjestettiin kaksi vuosikokousta. Kokoukset pidettiin 17.4.
ja 10.10.

Johtokunta ja seuran puheenjohtaja
Johtokunta kokoontui tynkä toimintakauden aikana 9 kertaa. Seuran johtokunta teki
kesäkuussa seminaarimatkan Tallinnaan, jossa tutustuttiin Lasnamäen asukastoimintaan
ja työstettiin seuran toimintasuunnitelmaa.
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Johtokunnanjäsenille ei maksettu palkkaa tai palkkioita.
Johtokunnan jäseninä toimivat:
Mari Hämäläinen (seuran puheenjohtaja), Johanna Kolehmainen (varapuheenjohtajana),
Emilia Packalén (seuran sihteerinä), Tapio Linna, Hanna Leuhtonen, Eeva Karhuvaara,
Pekka Keränen, Heikki Lehtonen, Raimo Niemi ja Ville Alatalo.
Varajäseninä toimivat Ismo Luukkonen, Eeva Ojaharju, Markus Mertaniemi ja Kimmo
Rautiainen. Kauden aikana johtokunnan varajäsenten määrää nostettiin voimaan tulleen
sääntömuutoksen mahdollistamalla tavalla 3:sta 4:ään.

Seuran työntekijä
Seuran palkallisena toiminnanjohtajana toimi Otto-Ville Mikkelä.

Seuran jäsenmäärä
Seuran jäsenmäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2019, jäsenmäärä kasvoi 584:ään. Seura oli
kolmen Helkan ry:n suurimman jäsenyhdistyksen joukossa. Seuran jäsenmaksu oli 20 €
kalenterivuodelta.

Talkoolaiset
Seuran tapahtumien järjestämisiin osallistui vuoden aikana noin 250 talkoolaista. Lisäksi
huomattava määrä talkoolaisia osallistui seuran järjestämiin siivous- ja
vieraslajitalkoisiin.
Seura järjesti vapaaehtoisille talkoolaisille perinteisen karonkkatilaisuuden 11.1.
kirjastolla. Osallistujia tilaisuudessa oli noin 170. Esiintyjinä tilaisuudessa olivat mm.
Benjamin Oroza, Kari Kukkola Bänd ja Osteri, sekä Hanna Ryti esitti standup-komikkaa.
Uudenmaan liiton edustajat luovuttivat Vuoden uusmaalainen kylä palkinnon.

Seuran huomionosoitukset
Vuoden roihuvuorelainen
Vuoden roihuvuorelaiseksi valittiin roihuvuorelainen Johanna Aydemir ansioistaan
erilaisten roihuvuorelaisten tapahtumien taustajärjestäjänä ja kylälehden
päätoimittajana. Vuoden roihuvuorelaiselle istutettiin japaninkirsikkapuu Roihuvuoren
Kirsikkapuistoon syksyllä 2019.

Tiedotus
Seuran viralliset sivut ovat osoitteessa www.roihuvuori.com. Web-sivut toimivat Helka
ry:n palvelimella. Lisäksi hanamijuhliin, kylätaloon ja yhteisöveneeseen liittyviä sivustoja
pidettiin yllä seuran hallinnoimalla www.roihuvuori.fi-palvelimella.
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Seura harrasti lisäksi tiedotustoimintaa alueellisissa Facebook-ryhmissä, joista
tärkeimmät seuran ylläpitämät olivat Roihuvuori, Roihuvuoren joukkovoima ja Ruma
Ankanpoikanen -ryhmät sekä Roihuvuori-Seuran sivu ja Roihuvuori Seura -profiili.
Seuralla oli käytössä Alepassa ja K-Marketissa omat avaimelliset ilmoitustaulut. Lisäksi
Leikkipuisto Tuhkimossa on avoin ilmoitustaulu.
Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden kuluessa neljä, joista kaksi paperisena niille jäsenille,
joiden sähköposti ei ollut seuran johtokunnan tiedossa.
Lisäksi seura julkaisi yhden Roihuvuoren kylälehden numeron. Kaupunginosan lisäksi
hanami-juhlia käsittelevän kylälehden painos oli 20 000 kappaletta ja sitä jaettiin
Roihuvuoren lisäksi Tammisalon, Herttoniemen ja Marjaniemen alueilla.

Seuran yhteistyötahot Suomessa
Seuran pääyhteistyökumppanit olivat paikalliset yritykset kuten kahvila Roihuvuoren Rio,
ravintola Hard Rock House, K-Market Roihuvuori, Roihuvuoren seurakunta, Roihuvuoren
kirjasto, urheiluseura Roihu, japanilaisen kulttuurin yhdistykset, Voima Kustannus,
Roihuvuoren nuorisotalo, Roihukaiset ry ja Porolahden peruskoulu. Yhteistyötä on ollut
myös Hertsikan Pumpun, Eloa Herttoniemenrantaan -yhdistyksen sekä Herttoniemi- ja
Tammisalo-seurojen kanssa.

Seuran tuki muille järjestöille ja tapahtumille
Seura tuki kalustollaan mm. Herttoniemen Block Partyä, Huuto Galleriaa, Arabianrannan
katufestivaalia, Herttoniemen kyläjuhlia, Myyrmäen Taiteiden yötä, perinteiseen
japanilaisen jousiammuntaan liittyvää Spirit of Samurai tapahtumaa Kansalaistorilla,
Japanilaisen koulun Japani-päivää, Maunulan Musiikkia ja makkaraa -tapahtumaa,
Laajasalo-päivää sekä Vantaan elävän musiikin yhdistyksen Velmun tapahtumia.
Roihuvuoren seurakunta lainasi ahkerasti seuran kalustoa tapahtumiin Roihuvuoren ja
Laajasalon alueille.
Kaikkiaan seura lainasi kalustoa yli kahdellekymmenelle eri yhdistykselle tai toimijalle yli
50:een tapahtumaan Roihuvuoren ulkopuolelle.

Jäsenyydet
Seuralla on jäsenyys Helsingin kaupunginosin liitossa Helka ry:ssä ja Suomen
kotiseutuliitossa. Lisäksi vuoden aikana johtokunnan jäsen on osallistunut seuran
edustajana Kaakkoisen alueen Kehrään, joka on kaupungin virkamiesten ja alueella
toimivien yhdistysten yhteistyöelin.

Seuran tulevaisuuden näkymät
Seuran tulevaisuuden näkymät ovat hyvät ja seuran toiminta laajentunut työntekijän
palkkaamisen jälkeen. Haasteena voidaan nähdä hanami-juhlan suosion kasvu, jolloin
kaikki halukkaat eivät mahdu puistoon. Ratkaisuna on yritetty lisärahoituksen saamista,
jolloin tapahtuman yleisömäärää voitaisiin jakaa tasaisemmin kukinnan eri päiville.
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Hyväksytty seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa 14. 03. 2020.
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