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Jäsenkirje 3/2022 

RAKKAAT RAIVOLALAISET! 

Toimintavuotemme kokokohta 50-vuotisjuhlat ovat lähestymässä. Elokuun 7. päivä on oikein 
oivallinen ajankohta juhlia Äijälässä. Kiinnostus sukujemme Raivolaan on pysynyt vereslihalla viime 
aikoina. Ukrainalaiset siirtolaiset Suomessa kommentteineen ovat lämpimien tunteiden kohteena 
meille suomalaisille. Aikaisempien sukupolviemme tunteet ovat äärellämme. 

Valmistaudumme myös juhlaamme Äijälässä tunteikkaasti. On koskettavaa tavata siellä Raivolassa 
syntyneitä. Seuran hallitus on ollut erittäin paneutunut yhteisiin asioihimme tänä vuonna. Olimme 
mm. mukana myyntipöydässä Karjaisilla kesäpäivillä Raumalla. Hallituksen tekemä taustatyö on 
napakkaa ja aktiivista. Se varmaankin tulee näkymään yhteisessä juhlassamme. Juhlan tekevät 
ennen kaikkea mukaan tulijat. Lämpimästi tervetuloa! 

Terhi Laukkanen pj 

Laitan lopuksi otteen Uljas Kiurun eräästä kirjasta.  Luen herkistellen hänen kirjojaan silloin tällöin. 
Mielessäni käy usein se, miten siellä Raivolassa käytännössä sodan keskellä toimittiin. Tässä Mirja 
Lattusen muistelua. 

Raivolan Marttamajan  

viimeisistä päivistä 

kesäkuussa 1944 
 Olin joutunt kevvääl 1 9 4 2 R a i v o l a a n Marttamaijjaa emännöimää. Näitä maijoi ol sillo perustettu Päämajan Sotilashallinto-osaston 

pyynnöstä paikallisii olloi varte, niis sai yösijan ja ruokaa ja juomaa kuka tarvits, kottiipallaavat paikkakuntalaiset sekä lomalt tulevat 

rintamamiehet. 

Siel ol kakskerroksissii sänkyi ja niis ol paperiset olkpatjat. Sit myö keitettii kaurapuuroo ja semmosta kortitonta keittoo, mis ol vaa vettä, 

potattii ja liemijuureksii sekä suolaa ja sit keitettii korviketta. Paistettii yhes suures leipäuunis ruisleipää. Jauhot ja ryynit saatii 

Kansanhuollon ostoluval kaupast. Ol meil sit viel semmosta keinomehhuu. Yhtee aikaa meil ol suolasilakkoi, ko marttaneuvoja  

Alma S a n k a r i tul suures kuorma-autos lava täynnä hailii jostai Seivästölt. Siin olkii tytöil ”tielaa” et saatii niil astioi ja suolaa, mut suuren 

herkkun ne sit syötii. 

 Täs Raivola majas ol k i v e n n a p p o s i i ja sit ol P e k k a s e Maikki K u o k k a l a s t ja N o k k o s e Sylvi ja mie T e r i j o e l t. Meil käi 

melkei vaa sotilaita. Raivola ol pääteasema mihi juna tul ja vähä enne puolta yötä tul juna, mis tul ain lomalt tulevii yöks. 

Kylhä siel ain tuon tuost ol niist naapurloist vähä häiriöö. Ykskii kone käi vähä vällii ja puotti kaks pommii, myö sanottii sitä ”Taivaan 

vuoheks”. Sil ol iha erikoine säksättävä äänkii, ei se nyt nii kovi suurii pahojaa saant aikaa. Sellasii maataistelukonneita rupes liikkumaa 

alituisee, mitkä ampuit pikatykil ja koneklivääril, mis vaa näkkiit ihmisii ja liikettä. 



                                 

Kutsu 

         Olette lämpimästi tervetulleita  

       yhdistyksemme 50-vuotisjuhlaan 

                       7.8.2022 klo 12:00-16:00 

         Juhlatalo Äijälään Kangasalle, 

Liuksialankuja 33, 36200 Kangasala 

 

 



 

Juhlan ohjelma 

 

Yhteislaulu  Karjalaisten laulu 

Juhlan avaussanat  Terhi Laukkanen 

Juhlapuhe  Harri Bister 

Mitalien jako  Harri Bister 

Tervehdykset  Seurojen ja yksityisten tervehdykset 

Kahvitarjoilu 

Musiikkiesitys  Pirkanmaan Musiikkiopisto  

Kirjaesittely   Mari Meriläinen 

Eri sukupolvet esittäytyvät Terhi Laukkanen & Pirkko Okkeri 

Yhteislaulu  Karjalan Kunnailla  

 

Juhlan juontaa   Jaana Mansikka 
 



 

Raivola-Seuran tuotteiden myyntipiste aukeaa klo 11.30 

Juhlassa tarjotaan osanottajille kahvia, kakkua ja karjalanpiirakoita. 
 

Kahvitarjoilua varten tarvitsemme sitovat ilmoittautumiset 15.7.2022 

Jaana Mansikalle. 

sähköpostilla;  jaana.k.mansikka@gmail.com tai  

puhelimella 044-9746146 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaana.k.mansikka@gmail.com


 

Juhlatalo Äijälä: Liuksialankuja 33, 36200 Kangasala 

 

 

 


