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JÄSENKIRJE 1/2023 (tammikuussa 2023)  
 

Hyvää alkanutta vuotta 2023 Roihuvuori-seuran jäsen!  

Tulevia tapahtumia Roihuvuoressa 

 

  Viime talvena ensimmäistä kertaa rakennettu pyörivä linnajääkaruselli Strömsinlahdella 
rakennetaan uudelleen la 18.2., mikäli säät ovat suotuisat eivätkä jäät ja lumet sula liikaa.  
   Voodoo Music Club, lauantaina 4.3.2023 alkaen. Jazz-musiikkia ravintola Hard Rock Housessa aina 
joka kuun ensimmäinen lauantai klo 19. Ohjelmaa: la 4.3. Tony Buck/Jukka Kääriäinen /Harri 
Sjöström (AU/FI/DE), la 1.4. Maxxxtet, la 6.5. Mamie Jotax (FR) ja la 3.6. Stinako. 
    Roihuvuoren IV kirjamessut kirjastolla lauantaina 1.4.2023. Ohjelma on suunnattu tänä vuonna 
erityisesti lapsille.  
    Hanami kirsikkapuiden kukintajuhla toukokuussa Kirsikkapuistossa  
(HUOM! Hanamin tarkempi ajankohta vahvistuu lähempänä toukokuuta)  
 
 
JOUKKOVOIMAT 
Liity Roihuvuoren joukkovoimiin! Joukkovoimien avulla toteutamme valtaosan tapahtumista ja 
tapahtumien järjestelyn lomassa on helppo tutustua paikallisiin ja päästä sisään Roihuvuoren 
lämpimään yhteisöön. Toukokuinen hanami-juhla järjestetään täysin joukkovoimien avulla. Löydät 
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joukkovoimat Facebookista tunnuksella ‘Roihuvuoren joukkovoimat’ tai voit ilmaista kiinnostuksesi 
suoraan Tiialle 0458788222 mikäli haluat mukaan.  
 
VUODEN ROIHUVUORELAINEN 
Seuran johtokunta pyytää ehdotuksia vuoden 2023 Vuoden roihuvuorelaiseksi. Ensimmäisiä 
ehdotuksia on jo saapunut. Viime vuonna vuoden roihuvuorelaiseksi valittiin muusikko Janne 
Haavisto. Vuoden roihuvuorelaiselle istutetaan kesällä kirsikkapuu Kirsikkapuistoon. Ehdotukset 
puheenjohtaja@roihuvuori.fi tai vastauksena tähän sähköpostiin ke 25.1. mennessä. 

 

 
RUMAN ANKANPOIKASEN HUOLTOTALKOOT 
Tervetuloa laittamaan yhteisövenettä kesäkuntoon. Tänä vuonna lasketaan vene vesille jo 
toukokuun alussa. Talkoot torstaisin klo 18, ilmoittaudu otto-villelle. (otto-
ville.mikkela@roihuvuori.fi 045-2090201). Luvassa veneen hiomista, lakkaamista ja pienempiä töitä.  

KORISTA PORIKSELLA 🏀 

Porolahden peruskoulun yläasteen (Satumaanpolku 2) liikuntasalissa pelaillaan koripalloa 
sunnuntaisin klo 13:00-15:00 seuran vuorolla, aina 26. maaliskuuta asti. Ikäjakauma nuorista nuoriin 
aikuisiin ja aikuisiin, muttei aivan perheen pienimmille. Tervetuloa pelaamaan! 
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ROIHUVUOREN VILJELMÄ 

 

Roihuvuoren viljelmällä on 63 yksityistä viljelypalstaa (kooltaan 2x2 m2 ja 2x4 m2) sekä 
yhteisöviljelmä, jota viljellään talkoilla keväästä syksyyn. Omaa palstaa haikaileva voi ilmoittautua 
palstajonoon lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen perunapelto@roihuvuori.fi. Oman palstan 
viljely edellyttää seuran jäsenmaksun maksamista. Yhteisöviljelyyn ilmoittaudutaan 
verkkolomakkeella, jonka linkki tulee maaliskuussa Alepan, K-Kaupan ja kirjaston ilmoitustaululle, 
Roihuvuoren FB-ryhmään ja viljelmän nettisivulle https://kaupunginosat.fi/roihuvuori/2015-07-14-
13-14-53/ 

SATUMAAN DYNAMO 

Satumaan Dynamo on yhteisöllinen fillaripaja, työtila ja olohuone Roihuvuoressa osoitteessa 
Satumaanpolku 5.  
Dynamolla on ‘bike kitchen ‘ joka torstai kello 18-21. Bike kitchen -illoissa on mahdollista opetella 
itse huoltamaan pyörää tai vaan hengailla muiden pyöräilijöiden kanssa. Pyöräverstaan työkalut 
ovat käytettävissä ja paikalla olevat dynamolaiset neuvovat huoltohommissa. 
  
Uuden vuoden tiimoilta Dynamo aloittaa uuden toimintamuodon: pyöräily- ja 
pyöräliikenneaiheiset teemaillat, joihin kutsutaan pyöräilykultuurin ja pyöräliikenteen 
asiantuntijoita jakamaan asiantuntemustaan ja kokemuksiaan. Torstaina 26.1. kello 18 ei olekaan 
tavanomaista bike kitcheniä, vaan somesta tuttu Positiivi Teme - Teemu Kivekäs - kertoo 
pyöräretkeilystä.   
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Dynamo järjestää sunnuntaina 12.2. talviretken, joka suuntaa Roihuvuoresta keskustaan. Retken 
teemana ovat Suomen itsenäistymiseen liittyvät kohteet. Lähtö on Dynamolta kello 11.00. 
Poikkeuksellisesti tällä retkellä on kunnossapito- ja säätilannevaraus.  
  

VALOKUVAILLAT 

Perinteiset Roihuvuoren valokuvaillat saavat jatkoa Kylätalossa to 26.1.2023 klo 18. Ohjelmassa on 
leppoisaa keskustelua tekoälyn tuottamista kuvista Mikko Huhdanmäen alustamana. 
Ilmoittautumiset Facebookin kautta: (8) Valokuvailta Roihuvuoren kylätalossa: Mikko 
Huhdanmäki | Facebook  

SEURAA MEITÄ VERKOSSA JA SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Roihuvuori-Seuran verkkosivut löytyvät osoitteesta www.roihuvuori.fi. Sivuille on koottu erilaista 
tietoa Seurasta ja tuoreimmat uutiset tulossa olevista tapahtumista. Lisäksi löydät seuralaiset ja 
infoa toiminnasta sosiaalisen median kautta; Roihuvuori Seura Facebookissa ja roihuvuoriseura 
Instagramissa.  

JÄSENEDUT 
Seuralta voi lainata työkaluja, kuten poravasaraa, akkuporakonetta, akkukäyttöistä pistosahaa, 
feinin monitoimityökalua, viiva- ja ristikkolaseria, käsisirkkeliä, kuumailmapistoolia, 
rakennuspölynimuria, hiomakonetta, A-tikkaita 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...   

 

  

 

Terveisin Roihuvuori-Seura ry:n johtokunta   

SEURAN JÄSENMAKSU 
Jäsenmaksu vuodelle 2023 on 25 € ja se maksetaan tilille FI69 4055 0016 6739 03 
viitenumerolla 50115. Seuran tapahtumat rahoitetaan pääosin jäsenmaksuilla, 
joten jokainen jäsenmaksu on tärkeä. Mikäli maksat useamman jäsenmaksun laita 
viestikenttään viitteen tilalle ketä jäsenmaksut koskevat. Jäsenmaksusta voi hakea 
vapautusta vapaamuotoisella viestillä sähköpostiin puheenjohtaja@roihuvuori.fi 


