
          

 

JÄSENKIRJE 2 /2021    17.10.2021 

Puheenjohtajan palsta 

RAKKAAT RAIVOLALAISET! 

 

Ihmeen kauniit syksyilmat on olleet Suomessa. Mikä sen ihanampaa! Pandemia on hieman 

hellittänyt tai ainakin rokotusaste on parantunut. Hämmentävää on tuo Venäjän tilanne kaiken 

kaikkiaan. Seuramme hallituksella on nyt haastetta tulevaisuuden suunnittelussa. Olemme 

päätyneet sellaiseen linjaan, että teemme suunnitelmat, mutta luovumme joustavasti sellaisesta, 

mikä ei ole toteutettavissa.  

Hallitus toivoo kovasti, että pääsemme yhdessä juttelemaan ja päättämään Karjalatalolla 

20.11.2021. Sihteerimme Heli Sjöberg on jo pitkään ahertanut sukupuiden kanssa ja viime ajat sen 

lisäksi DNA tutkimuksen parissa. Tutustumme 20.11. Heli Sjöbergin Moisanderien suvun 

historiaan. Samalla saamme tietoa oman sukumme jäljittämisestä. Itse olen Helin avustuksella 

saanut tulostettua oman esi-isäpolun. 

Monien nettikokoustemme jälkeen on nyt tärkeää, että tulet mukaan Karjalatalolle kertomaan 

ajatuksiasi ja muistojasi sekä sääntömääräisessä kokouksessa että tarinoinnin aikana. Tule 

nauttimaan ajankohtaisen tiedon äärellä pysymisestä. Osallistumisesi on tärkeää sekä itsellesi että 

meille kaikille. Tule antamaan voimia hallituksen ahertajille. Valmistaudumme juhlavuoteen. 

Raivola-Seura täyttää 50 vuotta. Se tulee näkymään ensi vuoden ohjelmassa. Tule ottamaan siis 

kantaa toimintasuunnitelmaamme.  

Hallitus on ollut isossa vastuussa pandemian aikana, pyörittänyt toiminnan suunnittelua ja 

toteutusta. On tärkeää, että jäsenet tulevat kokoukseen antamaan hallituksen ulkopuolelta 

ajatukset toiminnasta. Hallituksen ulkopuoliset osallistujat tuolloin 20.22. ovat meille tärkeitä. 

Meillä on ollut dynaaminen hallitus, vastuuntuntoinen, viisas ja hyvin toimiva. Tule auttamaan, 

tarvitsemme vuoropuhelua! 

Lämpimästi tervetuloa! 

Terhi Laukkanen pj 

Alla tämän syksyn kuva Roslivon ympäri tehdystä polusta 



 

_____________________________________________________________________________________ 

Kutsu vuoden 2021 sääntömääräiseen syyskokoukseen  

Kokous pidetään lauantaina 20.11.2021 klo 13.00 – 16.00 Karjalatalon Viipuri- 

salissa Helsingissä (Viipuri-Sali: pääovesta sisään ja kolmas kerros). 

Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 12.00. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 pykälässä mainitut asiat. 

Tilaisuuteen on tilattu buffet- ruokailu, joka maksaa 26 € /henkilö. Ruokailun voi maksaa 

18.11.2021 mennessä yhdistyksen tilille FI49 1439 3000 1176 66. Ruokailun voi myös maksaa 

paikan päällä, mutta silloin toivotaan, että maksajalla on tasaraha 26 € tarjolla. 

Tilaisuudessa on myös perinteiset arpajaiset. Arpojen hinta on 5 € / 2 kpl. Otamme mielellämme 

entiseen tapaan arpajaispalkintoja vastaan. 

Tilauudessa myydään edelleen Raivola - Seuran kirjoja. Kirjoja ostettaessa varautukaa myös 

sopivan kokoisten rahojen mukana oloon. Kirjoihin voi tutustua kotisivujemme kautta: 

www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/raivola-seura-ry/tuotteet 

Kokouksen jälkeen voimme sitten keskittyä kuuntelemaan Heli Sjöbergin luentoa oman suvun 

tutkimisesta. 

Sitovat ilmoittautumiset 10.11.2021 mennessä sihteeri Heli Sjöbergille; sjoberg.heli@gmail.com 

tai puh. 0400-846811. 

Ilmoittautuneille lähetämme syyskokouksen tarkemman ohjelman. 
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