
Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt 
Pääsky ry:n 
Jäsenkirje 3/2019

Hei!

Rakennustelineet ympäröivät kesäkotiamme ja
maalausurakka on täydessä käynnissä. 
Maalausurakassa auttavat kesäisäntinä Jouni
Teittinen sekä Juuso Vartiainen.
Myös Annika Teittinen samoin kuin Akseli
Kukkavaara 6.5 osallistuvat ja heidän tehtävänä on
Villa Salmelan kunnostustyö.

Kahviotyöntekijäksi valittiin Ronja Ovaska.
Emäntänä toimii Marissa Hellström. 

Työvoimaa on tällä hetkellä hyvin käytettävissä, mutta edelleenkin talkooisäntä Paavo 
Kiiskelle voi ilmoittautua auttamaan kesäkodin kunnostustöissä. Vanhassa villassa riittää 
aina tekemistä! Paavon tavoittaa numerosta 050-4486705.

Yksi parhaista ja helpoimmista tavoista osallistua kesäkodin kunnostukseen on tulla 
tapahtumiin, kohville, grillaamaan, ostaa kannatusmuki, vuokrata ranta-saunaa ja muita 
tiloja tai yöpyä yhdessä Helsingin kauneimmista niemistä. Näin saat itsellesi elämyksen ja 
tuet meille kaikille tärkeän kohteen säilymistä seuraaville sukupolville. 

    

Muistutamme myös Villa Salmelan kunnostusurakan tukikonsertista, joka järjestetään 
sunnuntaina 13.10.2019 klo 14.00 Karjalatalolla. Luvassa on upeaa musiikkipitoista 
ohjelmaa ja tietysti maistuva kohvitarjoilu! Lipunmyynnin aloitamme kesäkauden 
avajaisissa, lipun hinta on 25€ ja tuotto menee kesäkodin kunnostukseen. Tässä mainio 
lahjaidea!

Tässä kesäkodin kesän 2019 ohjelmistoa, joista avajaiset ovatkin jo nurkan takana.



Yleinen saunavuoro rantasaunalla joka keskiviikko klo 14.00-20.00 alkaen 5.6. Saunamaksu
10€, maksetaan kahvioon, jossa myynnissä mm. saunamakkaraa ja virvokkeita mukaan 
saunalle. Lisätietoja Margitilta p. 045- 1871516 tai paasky.kesakoti@gmail.com

2.6 Kesäkodin avajaiset klo 14.00 alkaen. Avajaisjuhlassa pidetään ekumeeninen 
kesäkirkko, jossa Roihuvuoren seurakunnasta pastori ja laulukirjat. Ortodoksisesta 
seurakunnasta osallistuu pappi. Pääsky ry:n puheenjohtaja Juhani Nenosen tervehdys. 
Kahviossa tarjolla keittolounasta hintaan 10€ sisältäen leivän ja levitteen. Myös muita 
herkullisia kahviotuotteita on tarjolla.  

7.6 Yhteislauluilta klo 17.30-19.00.  Joka kuun ensimmäisenä perjantaina säestetty 
yhteislaulutilaisuus kesäkodilla on avoin kaikille laulun ja musiikin ystäville. Viipurin 
lauluveikkoja paikalla. Kahvio on auki normaalisti lauluiltoina. 

21.6 Perinteinen juhannusaaton juhla.

Klo 11.00-13.00 lounas
              14.00-15.30 naisten sauna
              16.00-17.30 miesten sauna 
              18.00 lipunnosto
              20.00 lasten kokko
              21.00 sytytetään iso kokko

Majoitus-ja lounasvaraukset etukäteen p.045-1871516 tai paasky.kesakoti@gmail.com

5.7  Yhteislauluilta klo 17.30-19.00.

21.7 klo 14.00 Naisten viikon kahvikonsertti. Viipurin lauluveikot esiintyy ja osallistujat 
voivat ulkoiluttaa kansallispukujaan tässä tapahtumassa. Lisäksi Karjalan Liiton 
teemavuoden mukaisesti osallistujat voivat tuoda mukanaan leluja, sekä vanhoja että 
nykyisiä.

2.8  Lasten päivä klo 14.00 alkaen, jolloin leivotaan karjalanpiirakoita koko perheen voimin 
sekä leikitään.

2.8 Yhteislauluilta klo 17.30-19.00.

24.8 Elojuhlat Karjalaiseen tapaan, teemana kyvyt esiin sekä Karjalan lapset ja nuoret. 
Kellonaika ja tarkka ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa tapahtumiin & nähhää kesäkodilla!     Pääsky ry:n hallitus
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