Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt
Pääsky ry:n
Jäsenkirje 1/2021
Hei kaikki jäsenseurat ja jäsenet!
Talven selkä alkaa taas taittua ja kevättä
kohden mennään, mutta valon lisääntyessä
seuraamme myös koronatilanteen ja
valtakunnallisten rajoitusten kiristymistä.
Pääskyn kevätkokous on suunniteltu
pidettäväksi Karjalatalolla sunnuntaina 25.4
klo 13.00, mutta seuraamme tilanteen
kehittymistä ja tiedotamme lähempänä.
Villa Salmelan tulevaa kesäkautta kuitenkin
jo suunnittelemme ja lähdemme ajatuksesta,
että avaamme kesäkahvion olemassa olevien
rajoitusten mukaisesti kesäkuussa. Tarkkaa
avausajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon.
Olemme aloittaneet rekrytoinnin henkilökunnan löytämiseksi
kesäkodillemme ja nyt haemme koordinaattoria, kahviotyöntekijää, kesäemäntää- ja isäntää
sekä myös kesätyösetelillä-palkattavia nuoria avustaviin tehtäviin. Hyödynnämme
rekrytoinneissa palkkatuki-mahdollisuutta kuten viime vuonnakin, sehän osoittautui
toimivaksi ratkaisuksi. Katso työpaikkailmoitukset tarkemmin Villa Salmelan Facebooksivuilta https://www.facebook.com/villasalmela ja jaa niitä eteenpäin.
Myöskään vapaaehtoisten työpanosta ei voi mikään korvata, heistä olemme äärettömän
kiitollisia ja toivomme vanhojen konkarien sekä uusien, tulevien konkarien apua tänäkin
kesänä.
Nyt siis jäsenistössämme viidakkorumpu soimaan, jotta saamme kesäkodille hyvän tiimin
tulevaksi kesäksi!
Hakemukset voi lähettää 28.3.2021 mennessä sähköpostitse: arja.kokko@kolumbus.fi
ja lisätietoja Arja antaa numerossa 050 594 18 47
Kannustamme jäsenyhdistyksiämme myös varaamaan
kokouksia kesäkodille olemassa olevien
kokoontumissääntöjen puitteissa. Meillä onneksi pihaa
riittää, joten kokoushan on hyvällä säällä mahdollista pitää
vaikka ulkona! Pidämme huolen turvaväleistä ja
käsienpesumahdollisuudesta.
Otamme siis vastaan tilavarauksia kesä, -heinä- ja
elokuulle: puh. 045-187 1516 tai email: paasky.kesakoti@gmail.com

Sitten uutisia Helsingin kaupungilta, joka on Villa Salmelan vuokranantaja. Kaupunki on
saanut valituksia alueellamme olevista asuntovaunuista. Villa Salmelalla on kaupungin
kanssa tekemässämme sopimuksessa lupa vuokrata 10 vaunupaikkaa, mutta tällä hetkellä,
myöskin kaupungin vaatimuksesta, niitä on vuokralla 8 kpl. Ne ovat asumiskäytössä huhtilokakuu-välisenä aikana ja talvella tyhjillään. Pääsky ry on käynyt kaupungin edustajien
kanssa keskustelua aiheesta ja tehnyt korjausliikkeitä heti, kun niistä tieto tullut.
Helsingin kaupunki haluaa tällä hetkellä neuvotella Villa Salmelan vuokrasopimuksen
uudelleen ja tätä sopimusneuvottelua Pääsky ry parhaillaan käy.

Pääskyllä on kerrottavana vähän iloisempiakin aiheita. Pääskyn alaisuudessa on toiminut
historiikki-toimikunta jo vuodesta 2019 lähtien. Tarkoitus oli koota yhteen Pääskyn ja
kesäkodin historiaa ja tapahtumia. Historiikki on nyt taittovaiheessa ja julkaistaneen
syksyllä.
Kesäkodin ja Pääsky ry:n vuosijuhlat, joihin historiikki tähtäsi ennen koronan sotkettua
suunnitelmia, ovat edelleen kalenterissa. Kun jälleen saamme kokoontua niin on aihetta
juhlia niin menneitä vuosipäiviä kuin tulevia. Sitä suuremmat ja paremmat juhlat siis
tiedossa!
Osa jäsenseuroista onkin jo tukenut pienellä lahjoituksella historiikin valmistumista.
Historiikkitoimikunta pyytää kuitenkin vielä seuroja osallistumaan historiikin
painokustannuksiin, vaikka alkaen 50 € per seura. Maksun voi suorittaa Pääskyn tilille
OP FI35 5542 2320 2411 69 ja laittaa viitteeksi Juhlakirja. Lisätietoja historiikista antaa
Riitta Sainio p. 040-5447582.

Pääsky ry:hyn voi ottaa yhteyttä paasky.kesakoti@gmail.com tai kesäkodin puh. 045- 187
1516. Kesäkodin puhelimeen vastataan näin talviaikaankin, yhteydenotot puhelimitse
mielellään päiväsaikaan.
Jos

yhdistyksellänne tai seurallanne on muuttunut Pääsky ry:n yhteyshenkilö tai haluatte
lisätä uuden henkilön Pääskyn postituslistalle, pyydämme ilmoittamaan siitä joko
paaskynsihteeri@gmail.com tai elinaviljanen@hotmail.com.
Kannattaa seurata Villa Salmelan Facebook-sivuja, sieltä löytyy aina Pääsky ry:n
ajankohtaisin tieto: https://www.facebook.com/villasalmela
Sekä tietysti Karjalan Liiton nettisivuilta löytyy Pääsky ry:n oma sivu:
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/piiri-ja-liittoyhdistykset/
paakaupunkiseudun-karjalaisyhteisot-paasky-ry.html

Toivomme kaikille jäsenillemme mukavaa ja turvallista kevään odotusta!
Terveisin
Pääsky ry:n hallitus

