
 
 
Roihuvuori-Seuran jäsenkirje 3/2022  
 
Kevät on ollut kiireistä aikaa Seuran toiminnassa. Kaikki Seuran tämän vuoden isot tapahtumat eli 
kirjamessut, vappupiknik ja hanami-juhla osuivat kahden kuukauden sisälle. Vuoden 2022 
kyläjuhlien suunnittelua ei keväällä käynnistetty muiden tapahtumien ruuhkassa. Näillä näkymin 
kyläjuhlat järjestetään jälleen ensi vuonna 2023.   
 
Elokuussa 13.-14.8.2022 -Roihuvuori-Seura on mukana Peukaloisen puistossa järjestettävän 
Peukkufestivaalin järjestelyissä. Tapahtuma järjestetään yhdessä kahvila Rion kanssa.  
 
Elokuussa 20.8. järjestetään myös jälleen taloyhtiöiden välinen perinteinen Petankkiturnaus 
Peukaloisen puistossa. Tervetuloa mukaan, taloyhtiöt voivat koota 3-5 hengen joukkueen ja 
osallistua turnaukseen. Palkintona kahdelle parhaalle joukkueelle imeläkirsikkapuu. Myös 
kannustusjoukot ovat tervetulleita. Ilmoittautuminen Seuran toiminnanjohtajalle (otto-
ville.mikkela@roihuvuori.fi, puh. 045-209 0201).   
 
Aita 2022 valokuvanäyttely  
Seura on tukenut Peukaloisen puistossa kahvila Rion edessä olevassa aidassa esillä olevaa Aita 
2022 valokuvanäyttelyä. Valokuvanäyttelyyn on tuonut kuvia useampikin roihuvuorelainen 
valokuvaaja, näyttely on esillä koko kesän.   
 
 
Roihuvuoren vaakuna 
Graafinen suunnittelija Pekka Martin otti 2017 
yhteyttä Roihuvuori-seuraan ja ehdotti että hän 
voisi suunnitella Roihuvuorelle vaakunan. 
Roihuvuoren vaakuna jäi 4.5. Roihuvuoren 
seniorikeskuksessa kuolleen Martinin viimeiseksi 
työksi. Muita Pekka Martinin (1925-2022) 
suunnittelemia ovat mm. Osuuspankin (OP) ja 
Pohjolayhtiön logot sekä Vuosaaren vaakuna. 
Seura on aloittanut vaakunan rekisteröinnin 
Suomen heraldiseen seuraan. Vaakuna on hyvin 
kuvaava eikä tarvitse liikoja selittelyitä. Jatkossa 
tuota kaupunginosan vaakunaa käytetään rinnan 
seuran vesitornilogon ja hanamijuhlan logon 
kanssa. 
 
 
 
 



 
Tuhkimon puiston peruskorjaus  
Roihuvuori-Seura oli vuosi sitten yksi kolmesta, jotka esittivät Helsingin kaupungin osallistuvaan 
budjetointiin Tuhkimon puiston peruskorjausta. Ehdotus meni äänestyksessä läpi kaakkoisen 
suurpiirin eniten ääniä saaneena hankkeena. Viime keväänä Porolahden koulun oppilaat ovat 
ideoineet kaupungin järjestämissä työpajoissa puiston tulevaisuutta. Kesäkuun alussa järjestettiin 
asukastilaisuus puistossa, jossa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä puistosuunnitelmista. 
Puistosuunnitelmien pitäisi valmistua syksyllä ja puiston peruskorjaus alkaa ensi vuonna. Puiston 
peruskorjauksen yhteydessä kaupunki muuttaa entisen kahluualtaan myös skeittiparkiksi, mitä 
monet ovat toivoneet. Lisätietoa puiston suunnittelusta kaupungin sivulla: 
https://tinyurl.com/4n4uns6u 
 
Seuran kesätyöntekijät  

Roihuvuori-seuralla oli palkattuna kesäkuussa 2022 viisi 
kesätyöntekijää kaupungin kesätyöseteleiden avulla. 
Kesätyöntekijät kunnostivat seuran kalustoa ja istuttivat 
kaksi kirsikkapuuta ja kolme magnoliaa puistoihin. 
Magnoliat tulivat Kirsikkapuiston ja Japanilaistyylisen 
puutarhan välisen kevyenliikenteen väylän varrelle.  
Tarkoitus on istuttaa kaikkiaan 10-13 magnoliaa kyseiselle 
reitille, nyt puiden taimia löytyy jo seitsemän kappaletta, 
joista kolmessa oli jo tänä keväänä kukkia. Kymmenen 
vuoden päästä meillä on jo hieno magnoliapolku. 
Kirsikkapuut istutettiin Kirsikkapuistoon ja toinen 
istutetuista uusista puista on omistettu tämän vuoden 
vuodenroihuvuorelaiselle Janne Haavistolle.  
 
 
Kesätyöntekijät laskivat myös Seuran yhteisöveneen Ruman 
Ankanpoikasen vesille. Suurkiitokset kaikille talkoolaisille, 

jotka osallistuivat veneen kevätkunnostukseen. Veneen varauskalenteri sähköpostitetaan kaikille 
jäsenmaksun maksaneille samana päivänä kun tämä jäsenkirje postitetaan. Mikäli et saa linkkiä, 
voit maksaa jäsenmaksun 25 € seuran tilille FI69 4055 0016 6739 03, niin ensi viikolla postitetaan 
linkki uudelleen mattimyöhäisille.   
 
Musiikkia Roihuvuoressa  
Roihuvuori on viime vuosina ilahduttavasti nostanut mainettaan kiinnostavien 
musiikkitapahtumien näyttämönä. Roihuvuori -Seura on ollut itse järjestämässä jazz-klubia 
Voodoo Music Club (lauantaisin kerran kuukaudessa). Seura on myös tukenut ravintola HRH:ssa 
sunnuntaisin järjestettävää Sunday Music Club-klubia. Eikä sovi unohtaa myöskään kahvila Rion 
terassikonsertteja, joita on usein viikonloppuisin sekä myös viikolla. Molemmat klubit ovat 
jatkamassa toimintaansa jälleen syksyllä.   
 
Vaikka musiikkiklubit ovat kesätauolla, on myös kesällä musiikkitarjonta vilkasta. Tuoreet tiedot 
tapahtumista järjestäjien facebook-sivuilta sekä myös seuran web-sivuilta.   
 
 



Superpesistä Roihuvuoressa  
Roihuvuoressa toimiva Roihu ry. on ainoa helsinkiläinen pesäpalloseura, joka kilpailee 
korkeimmalla pesiksen sarjatasolla, superpesiksessä. Roihuttaret pelaa kotiottelunsa viime kevään 
ja kesän aikana kunnostetulla pesäpallostadionilla Roihuvuoressa. Otteluissa on ollut yli 300 
katsojaa, mutta sekaan mahtuu vielä hyvin. Stadionilla järjestetään myös muita pesisotteluita ja 
Roihun joukkueiden otteluihin on myös vapaa pääsy, monesti paikalta löytää auki olevan kahvilan. 
Ottelut löytyvät Roihun web-sivuilta (https://roihu.fi/) sekä myös Facebook-sivuilta. Roihuttarien 
lähiaikojen kotiotteluita ke 29.6., pe 8.7., to 14.7. ja ke 20.7.     
Kaikki mukaan kannustamaan oman kylän pesisjoukkueita Roihuvuoren pesäpallostadionille.   
 
Roihuvuori-paidat ja –puserot  
Roihuvuori-Seura on tehnyt yhteistyötä internetissä toimivan paita- ja puserokaupan kanssa. Nyt 
olemme saaneet huonoja uutisia web-kaupan toiminnasta. Monille yhdistyksille vaatteiden 
painatuksia tarjoavan Reddy shopin omistava Printmotor Oy on hakenut itseään 
velkasaneeraukseen.   
Jos olet tilannut seuran kannatustuotteita tästä web-kaupasta, etkä ole saanut tilaamisia tuotteita, 
toimi seuraavasti:  
- jos maksoit ostoksen luottokortilla, voit hakea maksunpalautusta luottokorttiyhtiöltäsi,  
- mutta jos maksoit kaupan tilisiirrolla, niin laitatko tilaustositteesi kopiona (valokuva, skannaus) 
Roihuvuori-Seuran toiminnanjohtajalle (otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi), niin tutkimme mitä 
voimme tehdä tilanteen parantamiseksi.  
Jatkossa Seura tutkii, löytyisikö toinen vaatteiden painamista tarjoava yritys seuran 
yhteistyökumppaniksi.   
 
Seuran jäsenedut:  
Seuran jäsenedut ovat jäsenmaksun maksaneille jäsenille.  
 

 
YHTEISÖVENE RUMA ANKANPOIKANEN 



Seuran yhteisövene on jälleen saatu vesille kesää 2022 varten. Venettä säilytetään kaupungin 
venelaiturissa Strömsinlahdella.   
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 seuran toiminnanjohtajalta (otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi, 
puh. 045-209 0201).  
 
 
KONTTIPYÖRÄ 
Seuran jäsenten käytössä on 
cristiania-tyyppinen 
laatikkopyörä. Pyörä soveltuu 
tavaran tai lapsien 
kuljettamiseen. Pyörän 
varaukset kesän aikana Tuukka 
Kailalta puh. 046 851 2113.  
 
TANDEMPYÖRÄ 
Seura on kunnostanut jäsenten 
käyttöön 70-luvulta peräisin 
olevan tandempolkupyörän. Jos 
tandempyörän käyttö ei ole 
ennestään tuttua, kannattaa sen 
käyttöä harjoitella yhdessä 
useamman tunnin ennen kuin 
lähtee matkan päälle. 
Tandempyörää voi varata Petteri Nisulalta puh. 040-095 7014.  
 
TYÖKALUT 
Seuralta voi lainata poravasaraa, akkuporakonetta, akkukäyttöistä pistosahaa, feinin 
monitoimityökalua, viiva- ja ristikkolaseria, käsisirkkeliä, kuumailmapistoolia, rakennuspölyimuria, 
hiomakonetta ja nokkakärryjä. Muitakin työkaluja voi kysellä. Tiedustelut Seuran 
toiminnanjohtajalta (otto-ville.mikkela@roihuvuori.fi, puh. 045-209 0201).  
 
MUUT JÄSENLAINAT: 
Seuralta voi lainata myös kuohuviinilaseja, keraamisia lämpöhauteita, GN-lämpölaatikoita, 
myrskylyhtyjä… 
 
Seuran Web-sivut  
Roihuvuori-Seuran internet-sivut löytyvät edelleen osoitteesta www.roihuvuori.fi. Sivuille on 
koottu erilaista tietoa Seurasta ja sieltä löytyy myös tuoreimmat uutiset tulossa olevista 
tapahtumista.  
 
Roihuvuori-Seura ry:n johtokunta  
 
 


