
Roihuvuori-Seura ry:n jäsenkirje 3/2020

Hyvää alkanutta kesää Roihuvuori-Seuran jäsen!

Seuran talous on tänä vuonna peruuntuneen hanamin takia tavanomaista tiukempi ja olisi
tärkeää, että jäsenet muistaisivat maksaa jäsenmaksun. Mikäli et muista oletko maksanut
jäsenmaksun vuodelle 2020, niin voit tiedustella sitä ( otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi ).
Seuran jäsenmaksun 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).
Jäsenmaksut ovat keskeinen osa seuran taloutta. Jäsenmaksusta voi hakea vapautusta
vapaamuotoisella hakemuksella puheenjohtaja@roihuvuori.fi.

Korona epidemian takia Roihuvuoren kirjamessut jäivät pitämättä keväällä ja ne on siirretty
alustavasti syksylle, mikäli epidemiankehitys sen sallii. Myös tutkitaan mahdollisuutta
järjestää hanamia korvaava värikkäidenlehtienjuhla syys-lokakuun vaihteessa.
Maaliskuusta koronan takia kiinni olleet Tuhkimon soppakuppila ja seuran musiikkiklubi
Voodoo Music Clubi jatkavat syksyllä toimintaansa.

KIRSIKKAPUISTON REMONTTI

Kirsikkapuiston remontti, minkä yhteydessä puisto laajenee koko puiston alueelle, on
käynnistynyt. Valmista pitäisi olla syksyllä 2021. Seuran edustajat ovat olleet mukana
suunnittelemassa puistoa yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Samoin on käynnistynyt
Japanilaistyylisen puutarhan peruskorjaus.

OSTARIN VIIHTYISYYS

Seura käynnistää kesän aikana projektin ostarin viihtyisyyden parantamiseksi yhdessä
alueen kauppiaiden kanssa.



YÖLINTUKÄVELY

Yleisön toiveesta uusitaan viime keväänä suuren suosion saanut yölintujen kuunteluretki
Porolahden rannoille keskiviikkona 3.6.2020
- lähtö retkelle klo 20 Roihuvuoren Rion (Roihuvuorentie 9) edestä Peukaloisenpuiston
kentältä
- retken kesto arviolta 2-3 tuntia, mukaan voi tulla toki vain osaksi aikaa
- maksimiosallistujamäärä 45 henkeä (mukaan pääsee paikalletulojärjestyksessä jos
maksimimäärä uhkaa ylittyä) muistetaan pitää turvavälit

Retki järjestetään Tiederoihun ja Roihuvuoren Marttojen yhteistyönä. Oppaana toimii Timo
Vesala (meteorologian professori, Helsingin yliopisto) joka on pienestä pitäen kiinnostunut
linnuista ja yrittänyt oppia lajien tunnistamista paremmin viimeiset 20 vuotta.

PEUKKU-PETANKKI 2020

Tämän vuoden kevätpetankki järjestetään jälleen Peukaloisen kentällä kahvila Rion
edessä lauantaina 13.6. klo 12 alkaen taloyhtiöiden välisenä. Perinteiseen tapaan
palkintona on kahdelle parhaalle joukkueelle kirsikkapuu. Taloyhtiön joukkueessa tulee
olla kolme pelaajaa.

Piirrämme Peukaloisen kentälle 4 pelikenttää, jolloin kaikki joukkueet pääsevät heti alusta
alkaen pelaamaan.

Turnaus pelataan yksinkertaisena cuppina, jolloin voittanut joukkue jatkaa seuraavalle
kierrokselle.

Aikataulu on seuraava.

12.00 – 12.30 joukkueiden kokoonpanon ilmoittaminen, säännöistä sopiminen ja
ottelijaparien arvonta.

12.30 – 14.00 I ottelukierros (8 joukkuetta)

14.00 - 15.30 II ottelukierros (4 joukkuetta)

15.30 – 17.00 loppuottelu

Petankki turnauksessa noudatetaan turvaetäisyyksiä ja muita korona varotoimenpiteitä.

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 11.6. mennessä
osoitteeseen roihuvuoripetaque@gmail.com

tai suoraan Otto-Ville Mikkelälle (045-2090201).



KESÄTYÖNTEKIJÄKSI ROIHUVUORI-SEURAAN

Peruskoulun päättäneitä roihuvuorelaisia otetaan 10 päiväksi kesätöihin 8.-19.6. väliselle
ajalle. Vaatimuksena työntekijöille on Helsingin kaupungin antama 9-luokkalaisten
kesätyöseteli. Työ pitää sisällä puiden istutusta, ulkomaalausta, seuran kaluston
kunnossapitoa ym. työtä. Vapaamuotoisen hakemuksen ja tiedustelut voi lähettää
sähköpostiin otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi 6.6. mennessä.

ROIHUVUOREN KOTIKAUPUNKIPOLUT

Roihuvuori-Seura julkaisi muutama vuosi sitten alueen kotikaupunkipolut.
Kotikaupunkipolkujen avulla pystyt helposti tutustumaan alueen erikoisuuksiin historiasta
luontokohteisiin ja ulkoilun merkeissä. Roihuvuoren kotikaupunkipolut ovat luettavissa
osoitteessa https://www.roihuvuori.fi/kotikaupunkipolut/

VUODEN ROIHUVUORELAINEN

Vuosittain Roihuvuori-seura valitsee vuoden roihuvuorelaisen. Aikaisemmat vuoden
roihuvuorelaiset löytyvät oheisen linkin takaa. https://kaupunginosat.fi/roihuvuori/vuoden-
roihuvuorelainen/

Jos sinulla on ehdokas vuoden 2020 vuoden roihuvuorelaiseksi, voit esittää sitä seuran
johtokunnalle puheenjohtaja@roihuvuori.fi 1.8.2020 mennessä.

OSALLISTAVA BUDJETOINTI 2020

Kaupunki järjestää jälleen syksyllä osallistuvan budjetoinnin äänestyksen. Vuonna 2020
budjetti on kaksinkertainen vuoden 2019 verrattuna ja uutena sääntönä on, ettei yksikään
ehdotus voi viedä yli puolta koko alueen (Kaakkoinen suurpiiri) rahoista. Lisäksi ääniä ei
voi muuttaa äänestyksen aikana kuten oli mahdollista viime vuonna. Miettikää jo valmiiksi
mahdollisia ehdotuksia syksyn osallistuvaan budjetointiin.

Viime vuonna Roihuvuoresta meni läpi ehdotus vanhusten arkiedellytysten
parantamiseksi, mikä tarkoittaa penkkejä Roihuvuorentien varteen Punahilkantien
palvelutalolta, ostarille ja Roihuvuorentietä pitkin kirjastolle ja aina Sahaajankadun
senioritalolle saakka. Penkkien asennus alkaa kesällä.



SEURAN JÄSENEDUT
Seuran jäsenedut ovat jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

YHTEISÖVENE RUMA ANKANPOIKANEN

Seuran yhteisövene on jälleen saatu keväthuollon jälkeen vesille entistä ehompana.
Vene on 4,6 metriä pitkä whitehall-tyyppinen soutu-/purjevene. Veneen käyttäjille on
tarjolla laaja kokoelma lasten ja aikuisten pelastusliivejä. Veneen purjehdus ominaisuuksia
on parannettu lisäämällä nostoköliin lisää painoa. Soutajille veneeseen on lisätty kaksi
paria ”kirvesairoja” perinteisen meriairojen lisäksi. Vene on kevyesti soudettava, vaikka
näyttääkin raskaalta.
Linkki yhteisöveneen varauskalenteriin lähetetään erikseen jäsenmaksun maksaneille
jäsenille lähipäivinä, kunhan veneen muutokset on ehditty testata. Lisätietoja veneen
käytöstä otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi 045-2090201.

KONTTIPYÖRÄ

Seuran jäsenten käytössä on cristiania-tyyppinen laatikkopyörä. Pyörä soveltuu tavaran tai
lapsien kuljettamiseen. Pyörän varaukset kesän aikana Tuukka Kailalta 046 8512113

TANDEMPYÖRÄ

Seura on hankkimassa kesällä uutena jäsenetuna tandempolkupyörän seuran jäsenten
käyttöön. Kun pyörä on saatu kunnostettua, ilmoitamme siitä.

TYÖKALUT

Seuralta voi lainata poravasaraa, akkuporakonetta, akkukäyttöistä pistosahaa,
rakennuspölyimuria, hiomakonetta ja nokkakärryjä. Muitakin työkaluja voi kysellä.
Tiedustelut Otto-Ville Mikkelä 045-2090201.

Koronavirus on vaikuttanut myös alueen parturikampaamoiden, kahviloiden, ravintoloiden,
ja muiden liikkeiden kannattavuuteen. Palvelut ovat tärkeitä alueen elinvoimalle ja on
välttämätöntä, että yhdessä pidämme ne elinvoimaisina. Käyttäkäämme siis alueen
palveluita kykyjemme mukaan!

               Aurinkoista alkanutta kesää!

                Roihuvuori-Seura ry:n johtokunta


