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Jäsenkirje 2/2020
Hyvät jäsenet!
Kuten nyt kaikkeen toimintaan Suomessa, myös kyläyhdistyksen toimintaan on koronavirus tuonut
uudelleenjärjestelyjä – tapahtumia joudutaan perumaan tai siirtämään, kyläavustajan työn turvallisuutta on
parannettu, kyläläisten avustus- ja tukitoimien mahdollisuutta on selvitelty, uutta tekniikka on opeteltu ja
otettu käyttöön ja mm. kyläyhdistyksen hallitus toimii normaalisti ja kokoukset järjestetään nyt etänä.
Seuraava hallituksen kokous pidetään 6.5., ja viestinne, toiveenne ja ehdotuksenne hallitukselle voitte
toimittaa allekirjoittaneelle. Vaikka elämme poikkeuksellista aikaa, katsomme kyläyhdistyksessäkin
eteenpäin ja suunnittelemme tulevaa.

Kevätkokous
Kevätkokous siirretään aiemmin sovitusta ajankohdasta 15.4. toukokuun loppuun. Uusi päivämäärä on
keskiviikko 27.5. klo 18. Päivämäärä ja kokouspaikka vahvistetaan jäsenistölle vielä erikseen
myöhemmin. Seuraamme luonnollisesti tilannetta ja mahdollista tarvetta siirtää kokousta vielä tästäkin
eteenpäin.
Tulevat tapahtumat
Tulevista tapahtumista Vappukaraoke 31.4. ja Vappurieha 1.5. on peruttu. Samoin kokoperheen
kylätapahtuma Pohjan Päivä 13.6. perutaan ja näin ollen myös kyläyhdistyksen Gumnäsin juhlapaikalle
suunnittelemat jatkot. Pohjan Päivän työryhmä selvittää mahdollisuutta siirtää Pohjan Päivä syksyyn.
Muiden kesäkauden tapahtumien tilanteesta ilmoitamme myöhemmin. Juhlatoimikuntamme on
valmiustilassa ja nyt peruttujen tapahtumien tilalle järjestetään mahdollisuuksien mukaan myöhemmin
syksyllä muita tapahtumia ja juhlia.
Nuorisotoiminta
Nuorisotila-Uncanin toiminta on myös tauolla. Kaupungin nuorisotoimi on avannut virtuaalisen
nuorisotilan, ja he tarjoavat nuorille toimintaa eri sosiaalisen median kanavissa. Myös kyläyhdistyksen
nuorisojaosto miettii kuumeisesti etätoimintaa nuorille. Otamme mielellämme vinkkejä vastaan:
marianne.l@hotmail.fi, p. 040 580 8755.
Kyläavustaja
Kyläavustajatoiminta jatkuu, mutta toistaiseksi kyläavustajan voi tilata vain ulkotöihin. Kyläavustaja
huolehtii hygieniasta ja välttää lähikontakteja asiakkaiden kanssa. Eli olkaa yhteydessä kyläavustajaamme
Kurt Tallrothiin, jos tarvitsette apua esimerkiksi pihatöissä, mattojen pesussa tai pienissä korjaustöissä.
Tuntiveloitus on 10 €/tunti plus mahdollinen km-korvaus. Kulut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, joten
säästäkää kuitit. Kyläavustajan tavoittaa arkisin klo 8-16, p. 0400 152 993. Kyläavustaja-asioissa auttaa
myös työnjohtaja Gretel Johansson, p. 0400 507 594.
Autetaan naapuria ja tuetaan yrittäjiä
Tällaiset kriisitilanteet ovat niitä tilanteita, joissa kyläyhteisö näyttää voimansa. Meillä on mahtava voimavara
siinä, että meillä on laaja verkosto, josta löytyy osaamista laidasta laitaan, että tunnemme naapurimme, joita
meillä on halu auttaa, ja että haluamme yhdessä säilyttää sen, mitä meillä on. Kyläläiset ja yrittäjät
tuotteineen ja palveluineen on osa yhteisöämme, ja on yhteisen edun mukaista pitää näistä huolta. Monet
yrittäjät tarjoavat nyt tuotteitaan ja palveluitaan mukaan otettavaksi, kotiin kuljetettuina ja lahjakortteina
myöhemmin käytettäväksi. Hyödynnetään nämä mahdollisuudet, jotta yrittäjämme selviävät tämän vaikean
ajan yli.
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Kysykää naapuriltanne, mitä hänelle kuuluu ja mahdollisuuksienne mukaan tarjotkaa apuanne, vaikka
kaupassa käyntiin. Huomioikaa muut kyläläiset, kun asioitte esim. kaupassa. Ja ennen kaikkea pitäkää huolta
itsestänne ja hyvinvoinnistanne. Jos olette neuvottomina, ettekä tiedä, mistä saada apua tai mihin tahoon
olla yhteydessä, kysykää naapuriltanne tai olkaa vaikka yhteydessä kyläyhdistykseen ja selvitetään asiaanne
yhdessä. Tässä alla vielä palvelunumerot, jotka löytyvät myös kaupungin 2.4. jokaiseen kotitalouteen
jakamasta tiedotteesta:
Raaseporin kaupungin vilustumisneuvonta
p. 019 289 3141 (ma-pe klo 8–20)
Vilustumisneuvonta ohjaa tarvittaessa
jatkohoitoon.

Ruokaostosten kotiinkuljetus
p. 019 289 3343 (ma-pe klo 8–9 ja klo 12.15–
15.30)
Seniorlinja
p. 019 289 3133 (ma-pe klo 8–16)

Terveysasemien ajanvaraus
p. 019 289 3000 (ma-pe klo 8–16)
Jos sairastut ja tarvitset hoitoa.

Lapsi- ja perhepalvelut
p. 040 586 5631 (ma-pe klo 8–15)

Päivystys
p. 116 117
Jos tarvitset akuuttia hoitoa tai hoito-ohjeita, kun
oma terveysasemasi ei ole tavoitettavissa.

Aikuissosiaalityö
p. 019 289 2200 (ma-pe klo 9–15)
Tukee kotitalouksia, joiden taloudelliseen
tilanteeseen koronaepidemia on vaikuttanut.

Yleiset koronavirusta koskevat kysymykset
(kansallinen puhelinpalvelu)
p. 0295 535 535 (ma-pe klo 8–21, la klo 9–15)

Maahanmuuttajapalvelut
p. 019 289 2295 (ma-pe klo 8–16)

Pohjan apteekki
p. 019 245 3440 (ma-pe klo 9–17, la klo 9–13)
Jos tarvitset lääkkeiden kotiinkuljetusta, ota
yhteyttä apteekkiisi.

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys
p. 09 8164 2439
Antaa akuuttia kriisi- ja sosiaaliapua vuorokauden
ympäri.

Voikaa hyvin, pysykää positiivisina ja otetaan tukea toisistamme!
Kyläterveisin,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, pj.
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