
 

 

Roihuvuori-Seura ry:n jäsenkirje 4/2020 
 
Hyvää alkanutta syksyä Roihuvuori-Seuran jäsen!  
 
Roihuvuori-Seura on perustettu 13.11.1960 ja se täyttää tänä vuonna 60-vuotta. Valitettavasti juhlavuosi 
2020 on ollut koronan takia poikkeuksellinen eikä juhlallisuuksia ole ollut mahdollista  järjestää. Peruttujen 
tapahtumien lista on pitkä – Roihuvuoren kirjamessut, hanamijuhla, kyläjuhlat, Lastenlaakso ja kevään 
Voodoo Music Clubin keikat… Keväällä päätettiin siirtää Roihuvuoren kirjamessut syksylle, mutta 
koronarajoitukset estivät niiden pidon myös syksyllä. Peruttu hanamijuhlan tilalla oli tarkoitus korvata 
värikkäiden lehtien juhla ulkotapahtumalla, mutta Kirsikkapuiston parhaillaan käynnissä olevan remontti 
estää sen.  
 
Koronavuonna on kuitenkin onnistuttu järjestämään siivous- ja vieraslajitalkoita, petankkiturnauksia ja 
muutamia seuran musiikkiklubin keikkoja. Viljelypalstalla toiminta on jatkunut normaalisti, samoin seuran 
omistavan kyläveneen, Ruman Ankanpoikasen, käyttö on ollut mahdollista entiseen tapaan. Kirsikkapuiden 
loppuminen taimimyymälöistä aiheutti sen, että saimme istutettua vain yhden uuden imeläkirsikkapuun. 
Keväällä kirjaston eteen tilatut kolme japaninkirsikkapuuta tullaan istuttamaan, kun taimia on taas 
saatavilla.   Koronaepidemia on lisännyt ihmisten kiinnostusta puutarhanhoitoon ja varsinkin kirsikkapuihin. 
Onneksi Helsingin kaupunki sai hankittua Kirsikkapuiston laajennokseen tarvittavia kirsikkapuita, mikä 
johtui siitä, että  kysyntä oli ollut lopulta vähäisempää Kirsikkapuistoon tarvittavien suurien taimien osalta. 
Puiden istutus alkaa loka-marraskuun vaihteessa. 

 

 
 
Roihuvuoren koronavuotta hyvin kuvaavan Iltalehdessä julkaistun Ville Rannan pilapiirroksen originaali 
löytyy jatkossa Tuhkimonpuiston kylätalolta. 



 
Seuralla palkkasi kesällä kolme peruskoulun päättänyttä kesätyöntekijää, joiden kanssa siistittiin 
Tuhkimonpuistoa ja kylätaloa. Seura on muutoinkin korona-aikana panostanut kylätalon viihtyvyyteen. 
Seuran jäsenillä on mahdollisuus saada avain kylätaloon. 
 
Vaikka Roihuvuori-Seuran juhlavuosi väljentyi koronan takia, on ensi vuoden tapahtumien suunnittelu 
parhaillaan käynnissä. Toivottavasti ensi vuodesta tulee tapahtumien osalta parempi!  
 
Koronavuoden positiivisista uutisista Roihuvuoressa voi mainita, että Roihu ry. voitti Naisten ykköspesiksen 
(2. korkein sarjataso) kauden 2020 ja ensi kaudella 2021 Roihuvuoressa pelataan korkeimman sarjatason 
naispesäpalloa, eli Naisten superpesis-sarjaa.   
 
Hanamipuisto eli "Kirsikkapuisto" sai "virallisen" nimen. Roihuvuoren asemakaavat ovat pääosin 1950-
luvulta, ja alueen monet puistot ovat silloin jääneet nimeämättä. Roihuvuori-Seura teki kaupungille 
aloitteen, jossa ehdotettiin kylän keskeisten puistojen nimeämistä virallisesti. Helsingin kaupungin 
nimistötoimikunta on virallistanut Roihuvuoren osa-alueella Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevan 
Kirsikkapuiston nimen. Jatkossa nimeä käytetään mm. Helsingin kaupungin virallisilla kartoilla ja 
opasteissa. Muut ehdotukset on luvattu käsitellä toimikunnan tulevissa kokouksissa.       
 
Tapahtumia ja Seuran palveluita  
Muistattehan seurata Roihuvuori-Seuran web-sivuja osoitteessa https://roihuvuori.fi/  (tai 
https://kaupunginosat.fi/roihuvuori/). Sieltä löytyy kaikki keskeiset tiedot sekä myös kylän 
tapahtumat ja uutiset.  
 
KUTSU: TIEDEROIHU: Tilat ja paikat muutoksessa – laajennettu kaupunkisuunnittelu ja 
roihuvuorelainen arki – kävely 
 

Roihuvuoren Rio (lähtöpaikka) 
 
Sunnuntaina 25. lokakuuta 2020 klo 14.00 – 15.30 
Roihuvuoren Rio 
Julkinen · Järjestäjinä Tiederoihu ja Roihuvuoren Rio 
 
Miten roihuvuorelainen arkiympäristö on muovautunut? 
Ketkä Roihuvuorta kehittävät? 
Miten paikallisten omaehtoinen toiminta haastaa ja täydentää virallista 
suunnittelukoneistoa? 
 
Maankäytön suunnittelun ja kaupunkisuunnittelun alalta väitellyt Sirkku Wallin on 
tutkinut kaupunkikehitystä ja suunnittelun muutosta, osallistuen toimintatutkijana 
kehittämiseen Roihuvuoressa ja Herttoniemessä. 
Kävelyllä tutustutaan hänen johdollaan tutkimuskohteisiin, tarkastellaan arjen 
paikkojen muutosta ja hahmotetaan kaupungin kehittämisen tekijöitä, kompleksisuutta 
ja uudistumista. Sirkku Wallin tunnetaan myös Yhdyskuntasuunnittelu-lehden entisenä 
päätoimittajana. 
Kävelyn kesto noin 1,5 tuntia 
 
Vinkki: Riosta ulkomyyntipisteestä osallistujille mukaan: Kahvi/tee & korvapuusti 5€ 

 



ROIHUVUORI-AIHEINEN VALOKUVANÄYTTELY 
Roihuvuori-Seura on ollut tukemassa Roihuvuori-aiheista valokuvanäyttelyä. Kahvila Rion edessä olevassa 
aidassa on 11 roihuvuorelaisen valokuvaajan töitä esillä ainakin lokakuun ajan. 
 
ROIHUVUOREN KOTIKAUPUNKIPOLUT 
Roihuvuori-Seura julkaisi muutama vuosi sitten alueen kotikaupunkipolut-vihkosen ja web-sivun. 
Kotikaupunkipolkujen avulla pystyt helposti tutustumaan alueen erikoisuuksiin historiasta luontokohteisiin  
ulkoilun merkeissä. Roihuvuoren kotikaupunkipolut ovat luettavissa osoitteessa 
https://www.roihuvuori.fi/kotikaupunkipolut/ 
 
LIIKUNTAA JA HAUSKAA 
Liikuntaa ja hauskaa on avoin ryhmä, jossa kokeillaan eri liikuntamuotoja ja pidetään hauskaa liikkuen. 
Ryhmä kokoontuu Porolahden koululla Roihuvuorentie 2 (punainen koulu) keskiviikkoisin klo 19-20. 
Mukaan joustavat vaatteet. Maksu 5 €. Ei tarvitse ilmoittautua ja aina voi tulla mukaan ja aloittaa. Tarkan 
ohjelman ja lisää tietoa saa liittymällä facebook:ssa ryhmään “Liikuntaa ja hauskaa”. 
 
ROIHUVUORI-AIHEISET GEO-KÄTKÖT 
Roihuvuori-Seuran aktiivit suunnittelevat Roihuvuori-aiheisia geo-kätköjä alueelle. Valmista pitäisi olla ensi 
keväänä. 
 
ROIHUVUOREN KYLÄLEHTI 
Roihuvuoren kylälehti ilmestyy jälleen marraskuussa 2020. Jakelu mm. kirjastossa ja kaupoissa 
sekä sähköisesti seuran web-sivuilla.     
 
OSALLISTUVA BUDJETOINTI 2020 
Kaupunki järjestää jälleen syksyllä osallistuvan budjetoinnin uuden äänestyskierroksen. Vuonna 2020 
budjetti on kaksinkertainen vuoteen 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. Seuralta on tulossa ehdotus ainakin Tuhkimon puiston 
peruskorjaamiseksi sekä jo viime kerralla mukana ollut ehdotus kävelypolusta Kirsikkapuistosta vesitornin 
mäelle. Ehdotuksia otetaan vastaan kaupungin Oma stadi -sivustolla 5.-25.10.2020 välisenä aikana. 
 
SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 22.10.2020 
Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 22.10.2020 klo 19 Tuhkimonpuiston kylätalolla. 
Käsiteltävät asiat: Johtokunnan täydentäminen ja ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. 
Tervetuloa! 

 
SEURAN JÄSENEDUT SYKSYLLÄ JA TALVELLA 
Seuran jäsenedut ovat käytettävissä jäsenmaksun maksaneille jäsenille. 
 

KONTTIPYÖRÄ 

Seuran jäsenten käytössä on Cristiania-tyyppinen laatikkopyörä. Pyörä soveltuu tavaran tai 
lapsien kuljettamiseen. Pyörän varaukset kesän aikana Tuukka Kailalta 046 8512113. Muina 
aikoina: toiminnanjohtaja Otto-Ville Mikkelä 045-2090201. 
 
TANDEMPYÖRÄ 

Seura on hankkinut kesällä uutena jäsenetuna tandempolkupyörän seuran jäsenten käyttöön. 
Kun pyörä on saatu kunnostettua, ilmoitamme siitä seuran web-sivuilla. 



 
TYÖKALUT 

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

 
RUUAN TARJOILUTARVIKKEET 

Mm. kylmälaukut, sähköllä toimivat lämpöhauteet, perkolaattori, kuohuviinilasit. Tiedustelut 
toiminnanjohtaja 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 syksyä! 

Roihuvuori-Seura ry:n johtokunta 

9.10.2020 
 


