Roihuvuori-Seura ry:n jäsenkirje 5/2020
Hyvää alkanutta loppuvuotta Roihuvuori-Seuran jäsen!
Ensi vuoden toimintaa suunnitellaan jo täysillä. Toivotaan, että koronasta päästään ja hanamia eli
kirsikankukkajuhlaa vietetään toukokuussa normaalisti. Koronan hellittäessä edessä on todennäköisesti
kaikkien aikojen aktiivisin tapahtumakausi, kun kaikki peruuntuneet ja uudet tapahtumaideat pyritään
toteuttamaan! Tänä vuonna koronaepidemia on vaikuttanut paljon siihen, minkälaista toimintaa olemme
pystyneet vuoden aikana tekemään. Koronarajoitteista johtuen Roihuvuoren kirjamessut ja suunnitellut
kyläjuhlat peruuntuivat syyskaudelta ja seuran järjestämä Voodoo Music Club toiminta jäi tauolle ensi kesään
saakka. Myös perinteinen itsenäisyyspäivän lipunnostotapahtuma perutaan. Parhaillaan tutkimme,
voisimmeko striimata lipunnostotapahtuman nettiin.

VUODEN ROIHUVUORELAINEN 2020
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Seuran perusteluissa todetaan mm. seuraavaa: “Koronavuonna 2020, kun valtaosa ihmisiä yhdistävistä
tapahtumista on jouduttu perumaan, ulkoilu ja ulkona viihtyminen ovat tulleet erityisen tärkeiksi. Outi
Debnam ja Pirjo Hellström ovat Roskaton Roihis -tempauksellaan ottaneet asiakseen parantaa seudun
viihtyvyyttä roska kerrallaan, päivästä päivään.”
Alueella on muitakin roskienkerääjiä ja seura haluaa tunnustuksella kiittää ja inspiroida myös heitä.

ROIHUVUOREN KAAVOITUSASUKASILTA 3.12. klo 17-18:30
Alueen aluearkkitehti Marjo Vänskä järjestää Roihuvuori-seuran kanssa alueen kaavoitusta käsittelevän
asukasillan. Asukasilta järjestetään poikkeuksellisesti koronasta johtuen etänä Teams-sovellusta käyttäen.
Käsiteltävinä asioina alueen täydennysrakentaminen, kirkon ja nutan alueen suunnitelmat ja muut asukkaita
alueella kiinnostavat kaavoitukseen liittyvät asiat.

TEKNIIKKAA
Kokous järjestetään Microsoft Teams-ohjelman avulla. Osanotto edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja webselainta. Myös mobiililaitteella voi osallistua. Teams-ohjelma on toivottava, mutta ei välttämätön. Jos
tapaamiseen osallistutaan pelkästään selaimella, saattaa selain pyytää asentamaan lisäosan.Kokoukseen pääsee
liittymään alla olevan linkin kautta.

2

Microsoft Teams -kokous
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä linkkiä: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTFhOTM4MTgtZjI4Zi00MzEyLWExNzEtYmNmNThkZmU5MjAx%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%229e0457f010ce-4f01-bfd6-2c49752186f1%22%7d
Roihuvuoren rakennetun alueen suunnitteluohjeen luonnos on luettavissa
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatostiedote/2020/Kymp_202012-01_Kylk_36_Pt/8DC82607-DD32-C9D5-973D-75B2D7B00000/Liite.pdf

ROIHUVUOREN KYLÄLEHTI ILMESTYNYT

Roihuvuoren kylälehti on ilmestynyt, ja se on jaettu niihin
kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltoa. Muut voivat noutaa
lehden alueen kaupoista, ravintoloista ja lähimetroasemilta. Lehden
samoin kuin aikaisemmin ilmestyneet numerot voi lukea myös
sähköisesti
osoitteessa
https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/roihuvuoren_kylalehti

ROIHUVUORI-TUOTTEET JOULULAHJAKSI
Roihuvuori-Seura on avannut verkkokaupan, jossa myydään Roihuvuori-huppareita, -paitoja ja -kasseja.
Tilaukset toimittaa tamperelainen vaatepaino tilausten pohjalta noin viikossa. Tuotteiden postimaksu on noin
5,9 €/tilaus. Koska tuotteet painetaan tilausten mukaan, tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Uusi toimitustapa
mahdollistaa huomattavasti aikaisempaa laajemman tuote- ja värivalikoiman. Tuotteiden värit saattavat erota
hieman nettisivuilla olevista.
https://reddyshop.co/roihuvuori/
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SEURAN JÄSENEDUT TALVIKAUDELLA
Seuran jäsenedut ovat jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

LAATIKKOPYÖRÄ
Seuran Christiania-tavarapyörä on jäsenten
käytössä myös talvella. Pyörällä voi kuljettaa
lapsia tai tavaroita. Varaukset: Tuukka Kaila
046 851 2113
TYÖKALUT
Seuralta voi lainata akkukäyttöistä
poravasaraa, akkuporakonetta ja pistosahaa,
rakennuspölyimuria, hiomakonetta,
käsisirkkeliä, sähköjohtokeloja, työmaavaloja,
A-tikkaita ja nokkakärryjä. Uusina jäsenlainatuotteina on kesän aikana hankitut Feinmonitoimilaite ja viiva- ja linjalaser. Muitakin työkaluja voi kysellä. Tiedustelut: Otto-Ville
Mikkelä 045-2090201.

MUUT LAINATTAVAT TARVIKKEET
Muista lainattavista jäsenille lainattavista tavaroista mainittakoon mm. keraamiset
lämpöhauteet, kuohuviinilasit, perkolaattori ja lämpölaatikot. Kylätalolta löytyy myös
ompelukone. Seura ottaa vastaan myös ehdotuksia uusista lainattavista tuotteista.
Periaatteena kalustelainoissa on vähentää asukkaiden tarvetta ostaa omia laitteita ja näin
vähentää yleistä ympäristökuormitusta. Lainattaviksi yhteiskäyttötuotteiksi voimme myös
hankkia kestävämpiä ammattikäyttöön suunniteltuja tuotteita.

Koronavirus on vaikuttanut myös alueen parturi-kampaamoiden, 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!

Roihuvuori-Seura ry:n johtokunta
3.12.2020
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