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Elämä jatkuu Raivolassa. Kuvassa Paavolaisen talon kattoa uusitaan. 

Kuvan lähetti Alla Nikolaeva Raivolasta tänä syksynä. 

 

Sateiset terveiset rakkaat raivolaiset! 

Niin siinä sitten kävi, että sääntömääräinen syyskokouksemme tältä syksyltä ei 

toteudu koronan takia. Karjalatalon kokoukseen ei ollut riittävästi ilmoittautujia, 

jotta voisimme uusia sääntöjä koskevan keskustelun käydä porukalla riittävän 

laajasti. Hallitus päätti Skype kokouksessa 31.10, että seuraavan kerran palaamme 

asiaan hallituksen helmikuun alun 2021 kokouksessa. Ilmoitamme 

”Puheenjohtajan tervehdyksessä” helmikuun lopulla siitä, miten etenemme.  



Valtakunnallisia ohjeita ei ole tullut sääntömääräisten kokousten siirtämisestä. 

Olemme samassa veneessä lukemattomien suomalaisten järjestöjen kanssa. 

Pääasia ja suuri ilon asia on, että suomalaiset niin hyvin suojautuvat virukselta.  

Vuosi 2020 on ollut seuramme historiassa erittäin aktiivinen. Koronasta 

huolimatta kokoonnuimme isolla porukalla elokuussa Kangasalan Äijälään. 

Julkaisimme Opintokirjamme ja sen myynti alkoi mukavasti. Kävimme hallituksen 

taholta vuoden aikana kaksi kertaa soittoringin jäsenille. Saimme hyvän kuvan 

jäsenten toiveista. Kiitos vastauksestasi puheluumme. Koronalta porukka on 

välttynyt. Voimme jatkaa innokkaasti yhdessä tarinointiamme kokouksissa, 

puheluissa, matkoilla, tarinailloissa ja netissä kotisivujen puitteissa. 

Vuosi 2020 oli erittäin aktiivinen myös kotisivujen osalta. Kiitos kaikille vaivaa 

nähneille! Erityinen kiitos kuuluu Roschinon koulun opettajalle Alla Nikolaevalle. 

Hän toimittaa jatkuvasti käyttöömme valokuvia nykyRaivolasta. Olethan käynyt 

selailemassa sivuja. Sinne tulee koko ajan uutta materiaalia. Toivomme kovasti, 

että sukusi nuoriso auttaa sinua ”teidän suvun materiaalin” saamisessa meidän 

kaikkien ja tulevien sukupolvien iloksi. 

Seuran jäsenrekisteritiedot on suojattu. Suojauksen periaatteet ovat 
tietosuojaselosteessa, joka on tarvittaessa saatavilla seuran sihteeriltä. 

 

 

Toivotamme Sinulle Oikein hyvää joulun odotusta ja vuodenvaihteen hillittyä 

juhlintaa! Hoida itseäsi hyvin!  

Terhi Laukkanen pj 

Juvalla 2.11.2020 

Palaamme kirjeitse ja kotisivujen välityksellä asioihin kanssasi. Seuraavaksi 

tärkeää tietoa rahastonhoitajalta ja varapuheenjohtajalta. 

 

Rahastonhoitajan katsaus 

Seuran 45 jäsentä on maksanut seuran jäsenmaksun. Vielä pari unohtunutta 

jäsenmaksua puuttuu tältä vuodelta. 

 

 



Vuoden 2021 jäsenmaksun laskutus: 

Raivola-Seuran hallitus on päättänyt esittää jäsenmaksuksi edelleen 15 €. Karjalan 

Liiton jäsenmaksuksi vuosiksi 2021-2023 on päätetty 20 €. 

Liittokokouksessa 2017 päätettiin keskittää jäsenmaksulaskutus Karjalan Liiton 

hoidettavaksi. Tästä johtuen olemme keränneet omilta jäseniltämme päivitettyjä 

jäsenyystietoja Karjalan Liiton jäsenrekisteriin laitettavaksi. 

Vuoden 2021 jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenrekisteriin merkittyjen tietojen 

perusteella vuoden ensimmäisen Karjalan Kunnaat- jäsenlehden mukana 

helmikuussa 2021. Jäsenkortit lähetetään sitten jäsenmaksunsa maksaneille 

jäsenille toukokuussa Karjalan Kunnaat- lehden mukana. 

Jäsenmaksuista lähetetään jäsenille vuonna 2021 vain paperilaskut. 

Sähköpostilaskua, e-laskua tai sähköistä laskutusta valmistellaan kehitystyönä ja 

ne tulevat varmaan tulevaisuudessa vaihtoehdoiksi. 

Karjalan Liitto lähettää ns. rästilaskun kahden ja neljän viikon kuluttua 

eräpäivästä. Lähetettävään rästilaskuun lisätään käsittelymaksu 5 €.  

Mikäli jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua, tullaan häneen 

ottamaan yhteyttä jäsenseuran toimesta. Ellei hän aio suorittaa jäsenmaksua, on 

seuran hallituksella oikeus erottaa hänet. 

Karjalan Liiton kaikkiin jäsenetuihin ovat oikeutettu vain ne jäsenet, jotka 

maksavat jäsenmaksunsa vuosittain. 

Mikäli jonkun jäsenyystiedoissa tapahtuu muutoksia, niin on tärkeätä ilmoittaa 

siitä viipymättä seuran sihteerille Heli Sjöbergille. Heli ylläpitää seuran 

jäsenrekisteriä Karjalan Liittoon päin. 

Tämän kirjeen liitteenä on myös lyhyt esitys Raivola- Seuran kotisivujen käytöstä.  

Kokeilkaa toimiiko ja antakaa palautetta, jos ei toimi !      

Liitteenä on myös hallituksen esitys Raivola-Seuran uusiksi säännöiksi. Tutustukaa 

myös niihin. Sääntöihin palataan myöhemmissä kokouksissa. 

Jäsenkirjeen voitte lukea myös kotisivuiltamme. Kotisivuille löydätte liitteenä 

olevasta kotisivuohjeesta. 

Harri Bister 


