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Hei Roihuvuori-seuran jäsen!

Pandemiasta huolimatta onnistuimme järjestämään monta kivaa pienempää tapahtumaa myös 
viime vuonna.  Onnistuimme järjestämään roskienkeruu- ja vieraslajitalkoita, kirppiksen 
Peukaloisenpuistossa, pyöräretkiä, taloyhtiöiden välisen petankkiturnauksen sekä kaksi 
aiotuista kahdeksasta Voodoo Music Clubista, paikalliset valokuvaajat järjestivät näyttelyn 
Rion edustalle ja Tarja Roinilalle istutettiin muistopuu kirjaston eteen. Samoin jatkettiin 
magnoliapuiden istuttamista Kirsikkapuiston ja Tuhkimon välisen väylänvarteen. 
Itsenäisyyspäivän lipunnoston yhteydessä Roihuvuoren kirkolla puheenjohtaja Emilia 
Packalen piti puheen ja alueen pienimmille järjestettiin joulupolku Tuhkimon puistossa.

Seura vaikutti Roihuvuoren tulevaisuuteen järjestämällä kuntavaalipaneelin alueen 
ehdokkaille ja antamalla lausunnon kirkon ympärille suunnitellusta täydennysrakentamisen 
kaavasta sekä Herttoniemeen suunnitellun jäähallin liikennesuunnitelmista. Yhdessä 
Porolahden koululaisten kanssa tekemämme ehdotus Tuhkimonpuiston perusparannuksesta 
tuli hyväksytyksi osallistuvan budjetoinnin Kaakkoisen alueella suurimmalla äänimäärällä, 
jolla puistoa päästään vihdoin kunnostamaan. Vielä ennen vuoden vaihdetta annoimme 
lausunnon lähimetsien luonnonhoidollisista suunnitelmista.

Suurkiitos kaikille roihuvuorelaisille innokkaasta osallistumisesta ja yhteisöllisyydestä myös 
hankalan pandemian aikana!

Uskomme jo pandemian väistymiseen ja olemme suunnitelleet tälle keväälle seuraavia 
tapahtumia
-        19.2. Jääkarusellifestivaali Strömsinlahdella, mikäli säät ovat suotuisat eivätkä jäät ja 
lumet sula liikaa.
-        5.3. klo 19 Voodoo Musiikki Club Hard Rock Housessa: Pauli Lyytinen & Magnetia 
Orkesteri
-        26.3. Roihuvuoren III kirjamessut kirjastolla
-        23.4. klo 14-16 Tiederoihu: Geologiakävely Jäävuoria ja ulkoluotoja. Lähtö kahvila Rio
-        1.5. Vappupicnic Keijukaistenpuistossa
-        14.-15.5.  Hanami kirsikkapuiden kukintajuhla (HUOM! pvm. vahvistuu lähempänä)
Kylälehti ilmestyy ennen hanamia. 
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Satumaan Dynamon bike kitchen -illoissa on mahdollista opetella itse huoltamaan pyörää tai 
vaan hengailla muiden pyöräilijöiden kanssa. Pyöräverstaan työkalut ovat käytössä ja paikalla 
olevat dynamolaiset neuvovat huoltohommissa. Osoite on Satumaanpolku 5A. Tervetuloa!

Tapahtumat ovat mahdollisia vain Roihuvuoren upeiden talkoolaisten työpanoksen ansiosta. 
Tule mukaan toteuttamaan alueen tapahtumia ja tutustumaan mitä parhaimpiin tyyppeihin! 
Ilmoitamme tulevista tapahtumista Facebookin Roihuvuori-ryhmässä sekä kirjaston aulan, 
ostarin K-Marketin ja Alepan ilmoitustauluilla. Talkooväkeä etsitään varsinkin Roihuvuoren 
joukkovoimat-facebookryhmässä.

Muista myös maksaa jäsenmaksu! Seuran toiminta ja jäsenedut tarvitsevat tukeasi, jotta 
voimme tulevaisuudessakin tuottaa viihtyisää Roihuvuorta kaikille. 
Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 25 EUR. Maksutiedot löydät kirjeen lopusta.

Seuran jäsenenä voi vuokrata Tuhkimonpuiston kylätaloa, lainata yhteisövene Rumaa 
Ankanpoikasta tai vaikka oman viljelypalstan. Jäsenten lainattavissa on myös tavarapyörä, 
työkaluja (mm hiomakone, poravasara, pistosaha, nokkakärry, työmaavaloja, 
rakennustyömaaimuri jne) ja kuohuviinilaseja. Kylätaloa vuokraa antinojariitta@gmail.com , 
konttipyörää lainaa Tuukka Kaila 046 851 2113 muun tarvikkeiston osalta olethan yhteydessä  
otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi tai 045 209 0201

Jos haluat osallistua yhteisöviljelyyn tai ilmoittautua jonottamaan omaa viljelypalstaa, 
laitathan pikaisesti sähköpostia osoitteeseen perunapelto@roihuvuori.fi

Suosittuja seuran jäsenkannatustuotteita, kuten Roihuvuori-huppareita ja -paitoja voi tilata 
osoitteesta: https://reddyshop.co/roihuvuori/

Seuran jäsenmaksu 25 € maksetaan tilille FI69 4055 0016 6739 03 ja viitenumero on 50115. 
Mikäli maksat useamman jäsenmaksun laita viestikenttään viitteen tilalle ketä jäsenmaksut 
koskevat. Otathan huomioon em. tilinumeron, aikaisempi Nordean tili ei ole enää käytössä. 
Mikäli koet ettet pysty maksamaan seuran jäsenmaksua, siitä voi hakea vapautusta 
vapaamuotoisella sähköpostilla puheenjohtaja@roihuvuori.fi.

Roihuvuori-seuran ry:n johtokunta
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