
          

 

JÄSENKIRJE 4/2022    9.10.2022 

 

RAKKAAT RAIVOLALAISET! 

 

Juhlavuotemme on jatkunut poikkeuksellisen aktiivisissa merkeissä. Kotisivuillamme on nähtävissä 

runsaasti kuvia 50- vuotisjuhlista.  

Seuraavaksi on edessä sääntömääräisen syyskokouksen aika. Viime vuonna tapasimme 

Karjalatalon Viipuri-salissa. Siihen olimme tyytyväisiä, joten jatkamme samoissa merkeissä. Kesällä 

Äijälässä kuulimme eri vuosikymmenillä syntyneiden edustajien tarinointia. Jatkamme 

syyskokouksessa samalla teemalla. Näemme videolta Amerikkaan muuttaneen siirtolaisen Sinikka 

Lunde´nin tarinan ja keskustelemme aiheesta.  

Maailman tilanne vaikuttaa kaikkiin ajatuksiimme ja kokemuksiimme. Se vaikuttaa myös 

seuramme tulevaisuuteen. Olemmekohan me myös vanhentuneet… Tavoitammeko me 70- luvulla 

ja sen jälkeen syntyneitä? Puhutaan, että me karjalaisten jälkeläiset elämme kolmatta menetystä. 

Yhteisiä matkoja ei ole näkyvissä. Keskustelemme nyt syyskokouksessa seuran toiminnasta. 

Hallitus on ollut isossa vastuussa viimeisen vuoden aikana. Nyt on aika etsiä uusia vastuuhenkilöitä 

ja jäseniä hallitukseen. 

Olet hartaasti ja lämpimästi tervetullut yhteiseen tarinointiin, keskusteluun ja päättämään 

asioistamme.  

TERVETULOA!   

Terhi Laukkanen 

puheenjohtaja  

 



 

 

Kutsu vuoden 2022 sääntömääräiseen syyskokoukseen  

Kokous pidetään lauantaina 19.11.2022 klo 12.00 – 16.00 Karjalatalon Wiipuri- 

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

Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 12.00. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 pykälässä mainitut asiat, kuten yhdistyksen 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen, jäsenmaksusta päättäminen ja suunnitelmat 

seuraavalle vuodelle. 

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 keskustelemme seuran tulevaisuudesta eri kanteilta. Ja lopuksi 

kuuntelemme Sinikka Lunde`nin videotervehdyksen Amerikasta ja keskustelemme siitä. 

Sitovat ilmoittautumiset 7.11.2021 mennessä sähköpostilla jaana.k.mansikka@gmail.com tai 

puhelimella 044-9746146. 

 

Kuten puheenjohtajan kirjoituksessakin mainitaan, olemme jo useassa kokouksessamme 

todenneet, että jäsenten osallistuminen kokouksiin on vähäistä. Kun hallituksen jäsenten lisäksi 

kokouksiin osallistuu 2-4 muuta jäsentä ei aktivisuus ole kovin korkea. Vaikka on myös 

hyväksyttävä, että kaikilla jäsenillä ei ole mahdollisuutta kokouksiin osallistua, toivoisi kokouksiin 

enemmän osallistujia.  

Siksi on tärkeätä tietää, palveleeko seuran toiminta jäsenten odotuksia siitä huolimatta, että 

kokouksissa ei käydä. Saako jäsenet toiminnasta riittävästi tietoa esim. jäsenkirjeiden tai muiden 

kanavien kautta? Ovatko valitut kokouspaikat sopivia jäsenille? 

Tästä kaikesta me haluamme keskustella syyskokouksessa.  On siis erityisen tärkeätä, että sinne 

tulee mahdollisimman moni jäsen ja saamme kattavan kuvaukset jäsenten näkemyksistä. 

Mikäli jo nyt tiedät, että et pääse syyskokoukseen, niin voit ilmaista omat näkemyksesi minulle. 

Kirjeellä:  Harri Bister, Helakallionkatu 30, 33580 Tampere 

Sähköpostilla: harri.bister15@gmail.com 

Puhelimella:  0500-621671 

 

Hyvää syksyä kaikille ja nähdään syyskokouksessa. 

Harri Bister 
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