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Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry

  

JÄSENKIRJE 1/2017 

 

 

Hyvät jäsenseurat, 

 

Pääskyn 48 toimintavuosi on alkanut. 

Toimintavuoden aluksi, 12.3 klo 13 alkaen tarkastelemme vuoden 2016 tulosta sääntömääräisessä 

kevätkokouksessa. Sen jälkeen luomme katseemme tulevaisuuteen. Kesäkoti kutsuu! 

 

Huhti-toukokuu on Karjalaisten kesäkodilla talkooaikaa. Syyskaudella aloitimme pensaiden 

raivauksen ja vähän villiintymään päässeen kasviston rajoittamisen omiin mittoihinsa. Nyt olisi 

jatkettava siitä mihin jäimme. Kallio ja saunapolku alkavat sammaloitua; sen torjumiseksi tarvitaan 

apujoukkoja. Ikkunoita entisestä kasvihuoneesta on särkynyt, tarvitaan lasia ja ikkunoiden 

kiinnittäjiä.  

Suunnitteilla on uusi grillikatos kentälle. Neuvottelut kaupungin kanssa ovat vielä kesken. Löytyykö 

jäsenseuralaisista henkilöitä, jotka voisivat antaa taitonsa ja aikansa katoksen kokoamiseen, kun sen 

aika tulee? Urakka saataisiin edullisemmaksi, jos ostaisimme tarvikkeet ja "yhteen hiileen 

puhaltamalla" koottaisiin katos. Lisäksi tarvitaan ulkopöytiä ja penkkejä, joten löytyykö rahoitusta, 

tekijöitä ja vielä käyttäjiäkin?  

Toukokuun alkupuolella on sisätilatkin laitettava kuntoon, vuokraukset alkavat puolenvälin 

paikkeilla. Helsingin kaupunki kaatoi puita ja ne jäivät Pääskylle, mutta liiteriini saakka niitä ei ole 

vielä saatu, joten siinäkin tarvitaan tekeviä käsiä. 

Kesäkodin tärkein voimavara on talkooväki joten nautitaan yhdessä tekemisestä yhteiseksi hyväksi. 

Seuroilla on mahdollisuus järjestää oma talkooviikko, jolloin saa raittiin ilman lisäksi ruoan, kahvit ja 

saunomisen. 

 

29.5.klo 13 kesäkauden aloittaa ekumeeninen karjalainen kirkko. Ortodoksi rovasti Teppo Siili ja 

evankelis-luterilainen rovasti Raili Lehtinen toimittavat ohjelman, säestäjänä on Ari Sintonen. 

Kahvio avaa ovensa 29.5 klo 11 ja sulkee ne jälleen lauantaina, 2.9. klo 13. 

Ehdotuksena jäsenseuroille ehdotetaan, että seurat vuorotellen järjestäisivät tilaisuuksien ohjelman 

kesäkodilla, kuten kunniakäynneillä Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä. 

 

La 21.5 klo 13 Kaatuneitten muistopäivän tilaisuuden järjestää Wiipurilainen osakunta ja 

kahvitilaisuus on heidän tiloissaan, Leppäsuontie 11. Pääsky ry tarjoaa kahvit ja maksaa kukkalaskun 

seurojen kartoittamasta muistorahasta. 

1.6, 5.7, ja 3.8 klo 18 - 19.30 järjestettäviin yhteislaulutilaisuuksiin säestäjäksi on lupautunut Ari 

Sintonen.  Jäsenseurat ovat jo osittain valinneet seurojen virkistyspäivän. Yhteislaulutilaisuudet 

antavat ohjelmanumeron seurojen yhteisenä lauluiltana. Varatkaa päivä ajoissa. 
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23.6 Juhannusjuhlaa vietetään perinteisin menoin ja ohjelma on vapaata klo 18 lipunnoston jälkeen. 

Majoitus- ja lounasvaraukset tulee tehdä etukäteen, samoin tieto mahdollisista ohjelmanumeroista 

tulisi antaa hyvissä ajoin. 

21.7. klo 17 alkaen perheen pienimmät leipovat karjalan piirakoita. 

 

23.7 klo 14 alkaen on luvassa Runoa ja laulua, meren hengessä. Ohjelmantekijöitä kaivataan ja 

toivotaan. 

 

13.8, sunnuntaina klo 14 teemapäivä ”Suomi 100 ja suomalainen luonto”. Toivomme jäsenseurojen 

kutsuvan puolestamme ennen vuotta 1945 Karjalassa syntyneet jäsenensä Villa Salmelaan. Ohjelma 

on vielä avoin. Pääsky ry tarjoaa juhlakahvit kutsuvieraille. Ennakkoilmoittautumiset toivomme 

saavamme toukokuun aikana ja tarkennuksia voi tehdä elokuun alkuun saakka. 

 

Syyskauden jatkumisen sanelevat syyssäät eli milloin pääsemme talkoita pitämään. Sen jälkeen 

toiminta siirtyy Karjala-talolle. 

 

Su 1.10  klo 10 - 14 Pääskyn järjestämät syysmyyjäiset. 

Su 26.11. klo 10 - 14  joulumyyjäiset. 

Pöytävaraukset Riitta Sainio puh. 040 544 7582.  

 

4.10. Kunniakäynti, hartaushetki Karjalaan jääneiden muistomerkillä Hietaniemessä. 

 

Kirjeen loppuun vielä työpaikkailmoitus: 

Kesäkoti Villa Salmela etsii kesäksi kahvioapulaista. Löytyykö jäsenseuroista nuorta tyttöä, joka 

hakee kesätyötä ajalle 1.6.-3.9. tai lyhyemmäksi aikaa? 

Yhteydenotot: Anja Lehtinen, 045 187 15 16. 

 

 

Hyvää kevään odotusta, toiminnallista vuotta kaikille seuroille! 

 

Pääsky ry 

Hallitus 

 

 

 

 

 


