Roihuvuori-Seura ry:n jäsenkirje 3/2021
Hyvää kesää Roihuvuori-Seuran jäsen!
Kiitos että maksoit jäsenmaksun! Seuran talous on kahden peruuntuneen hanamijuhlan takia tavanomaista
tiukempi.

Monet seuran järjestämät tilaisuudet ovat yhä tauolla, mutta niitä pyritään käynnistämään kesän ja
syksyn kuluessa koronarajoitusten puitteissa. Seura on mukana 6.-8.8. Peukkufestivaalin
järjestelyissä.

SEURAN KIRSIKANPUUPROJEKTI JA MAGNOLIAPOLKU
Tällä hetkellä johtuen koronaepidemian aiheuttamasta puutarhanhoidon suosion kasvusta seuralla
on ollut ongelmia saada taimistoista sopivia istutettavia taimia. Lisääntynyt taimien kysyntä
Euroopassa on koskenut varsinkin viime vuosina muotiin tulleita kirsikkapuita, eikä viime vuoden
roihuvuorelaisille ole saatu vielä sopivia kirsikkapuita Kirsikkapuistoon. Myös seuran
imeläkirsikkapuu projekti on edennyt hitaasti taimipulan takia.
Kesäkuussa saatiin kuitenkin istutettua riippakirsikkapuu (Prunus serrulata ’Kiku-Shidare’)
kirjaston eteen. Puu on vuosi sitten pyöräonnettomuudessa kuolleen kielenkääntäjä Tarja Roinilan
muistopuu. Seuran kesätyöntekijät ja seuran vapaaehtoiset istuttivat lisäksi kolme uutta
magnoliapuuta Kirsikkapuiston ja Tuhkimonpuiston välisen polun varteen. Magnolioiden odotetaan
kukkivan ensimmäistä kertaa muutaman vuoden kuluttua.
KIRSIKKAPUISTON JA TUHKIMONPUISTON REMONTTI
Käynnissä oleva kirsikkapuiston remontti valmistuu syksyn 2021 aikana, minkä yhteydessä puisto
laajenee koko puiston alueelle. Roihuvuoren kevyenliikenteen pääväylä Herttoniemen
metroaseman suuntaa kulkee tulevaisuudessa puiston läpi uutta siltaa pitkin Sahaajankadun ja
Abraham Wetterintien risteykseen mistä se jatkuu suoraan Herttoniemen yritysalueen läpi
puhkaistavaa kevyenliikenteen väylää pitkin suoraan metroasemalle. Seuran edustajat ovat olleet
mukana suunnittelemassa puistoa yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Remontin yhteydessä
parannetaan puiston infraa, joka mahdollistaa pienempien ja suurempien tapahtumien
järjestämisen puistossa. Hanamijuhlia varten puistoon rakennetaan perustukset tolpille kolmea
vaijeria varten. Niihin on tarkoitus ripustaa 80 kpl 3-8 metriä pitkää japanilaista karppiviiriä.
Seura ehdotti viime syksynä kaupungin osallistuvaan budjetoinnin äänestykseen Tuhkimon
puiston kunnostamista. Saman aiheisia ehdotuksia Tuhkimonpuistosta tuli kaikkiaan kolme
kappaletta mm. Porolahden peruskoulun ala-asteen oppilailta. Ehdotukset yhdistettiin yhdeksi
yhteiseksi ehdotukseksi, mikä ei loppumetreillä mennyt kuitenkaan läpi, koska kaupunki päätti
aikaistaa Tuhkimonpuiston täydellisen peruskorjauksen suunnittelun ensi vuonna. Parhaassa
tapauksessa puiston remontti voisi tapahtua vuosina 2023-2024.

KOLMEN PUUTARHAN POLKU
Kesän aikana ehtii vielä katsomaan kahvila Rion edustan aidassa valokuvanäyttelyä ”Kolmen
puutarhan polku”. Näyttelyssä on roihuvuorelaisten valokuvaajien valokuvia Kirsikkapuistosta,
Tuhkimonpuistosta ja Japanilaistyylisestä puutarhasta viimeisen 12 vuoden ajalta.
Valokuvanäyttelyn on kuratoinut valokuvaaja Jussi Aalto.

PEUKKU-PETANKKI 2021

Tämän kesän petankkiturnaus järjestetään jälleen Peukaloisen kentällä kahvila Rion edessä
lauantaina 8.8. 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 koronavarotoimenpiteitä.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 6.8. mennessä osoitteeseen roihuvuoripetanque@gmail.com
tai suoraan Jussi Aallolle.

ROIHUVUOREN KOTIKAUPUNKIPOLUT
Roihuvuori-Seura julkaisi muutama vuosi sitten alueen kotikaupunkipolut. Kotikaupunkipolkujen avulla
tutustustut ulkoilun merkeissä alueen erikoisuuksiin niin historiasta kuin luontokohteistakin. 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 2021 roihuvuorelaiseksi, voit esittää häntä seuran johtokunnalle
puheenjohtaja@roihuvuori.fi 1.8.2021 mennessä.

ROIHUVUORI HUPPARIT, PAIDAT JA KASSIT
Suosittuja Roihuvuoren kaupunginosatuotteita voi tilata nettikaupasta osoitteesta
https://reddyshop.co/roihuvuori/.

SEURAN JÄSENEDUT
Seuran jäsenedut ovat jäsenmaksun maksaneille jäsenille.
YHTEISÖVENE RUMA ANKANPOIKANEN
Seuran yhteisövene on jälleen saatu teknisten ongelmien ja huoltohenkilökunnan
sairastumisen takia vesille myöhässä.
Vene on 4,6 metriä pitkä whitehall-tyyppinen soutu-/purjevene. Veneen käyttäjille on tarjolla
laaja kokoelma lasten ja aikuisten pelastusliivejä. Vene on kevyesti soudettava, vaikka
näyttääkin raskaalta.
Linkki yhteisöveneen varauskalenteriin lähetetään erikseen jäsenmaksun maksaneille
jäsenille. Lisätietoja veneen käytöstä otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi puh. 045-2090201.

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

TANDEMPYÖRÄ
Seura on kunnostanut jäsenten käyttöön 70-luvun tandempyörän. Jos tandempyörän käyttö ei
ole ennestään tuttua kannattaa sen käyttöä harjoitella useamman tunnin ennen kuin lähtee
Porvooseen. Tandempyörä voi varata Petteri Nisulalta puh. 040-095 7014.

TYÖKALUT
Seuralta voi lainata poravasaraa, akkuporakonetta, akkukäyttöistä pistosahaa, feinin
monitoimityökalua, viiva- ja ristikkolaseria, kuumailmapistoolia, rakennuspölyimuria,
hiomakonetta ja nokkakärryjä. Muitakin työkaluja voi kysellä. Tiedustelut Otto-Ville Mikkelä
puh. 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 kesää!

Roihuvuori-Seura ry:n johtokunta

