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RAKKAAT RAIVOLALAISET! 

 

 

 

Mieleni palaa aika usein Raivolan kartalle ja matkoilla kohtaamiini näkymiin. Muistathan ehkä 

bussimatkalla tai omalla autolla ajaessa sen suoran tiepätkän, jota reunustaa Pietarin junarata. 

Toisella puolen tietä on Raivolan asema. Toisella puolen on asutusta, siellä täällä vielä vanhoja 

talojakin, nykyään tosin radan varren valtavia teollisuus- ym. varastoja. Esimerkiksi siellä on ne 

lähes pilvenpiirtäjän korkuiset kanalan säilörehutornit, joista rehua kuljetetaan Kivennavalle 

kanalakaupunkiin. Tekisi mieleni pitkästä aikaa nousta autosta ja katsella sieltä kohti 

Suomenkylänmäkeä. Millaisen valokuvan siitä saisi nyt? 



Katselen usein kuvaa Matti Pimiän kotitalosta sivulta 59 kyläkirjastamme” Raivola muistelmia 

entisestä kotikylästämme”. Kuva on lähes sama kuin Paavo Kiurun Kivennapa- kirjasta sivulta 358 

alkavassa kuvakoosteessa. Yllä on tuo Paavo Kiurun kirjan kuva nähtävissä. Tätini Rauha on 

merkinnyt 60-luvulla jälkipolvia varten kirjaansa ruksit naapuritalojemme sijainnista. Nyt voimme 

merkinnöistä 70 vuoden kuluttua ”mielikuvamatkailla” Raivolassa      . Upeaa, että noita kirjoja on 

kirjoitettu! Kun osallistut seuran toimintaan, pääset syventämään kokemuksiasi ja kirjojen 

tekstejä       

Viime vuodelta ilahduttava aikaansaannos oli seuramme lehtityöryhmän puurtama osuus 

Kivennapalainen lehteen. Lehti lähti myös Raivolaan Alla Nikolaevalle muistoksi. Tänä vuonna 

meillä on erityisen aktiivinen vuosi. Meillä on 2 sääntömääräistä kokousta ja viisikymmenvuotis 

juhlakokous. Hallitus on jakautunut työryhmiin. Se mahdollistaa sen, että meidän, tosi pieni  

aktiiviporukka, saa aikaan tapahtumat ja toiminnan. Sinulta rakas raivolalainen toivomme, että 

pidät meihin yhteyttä ja osallistut yhteisiin tapahtumiimme      . Käy lukemassa kotisivujamme ja 

samoin käy tutustumassa Roshchinon kotisivuihin. Lähipäivinä luettavissa on 

tapahtumakalenterimme.  

HYVÄÄ KEVÄÄN ODOTTAMISTA JA TERVEYTTÄ VIRUSITIKOIDEN KESKELLÄ! 

Terhi Laukkanen pj 

 

Viimeisten kahden vuoden aikana emme ole päässeet tapaamaan toisiamme. Siitä huolimatta 

olemme joka vuosi tehneet uuden toimintasuunnitelman, jossa toimintamme olisi kutakuinkin 

normaalia. Näin tehtiin myös tälle vuodelle, jonka toimintasuunnitelman syyskokous hyväksyi 

viime vuoden lopulla. Siitäkin huolimatta, että toiminnan rajoituksia on vielä voimassa, 

suunnitelmamme tähtää lähes normaaliin toimintaan. Niitä sitten joudutaan 

perumaan/siirtämään, mikäli rajoitukset jatkuvat. Seuraavassa muutama niistä: 

 

VUOSIKOKOUKSET 

Seuran kevätkokous pidetään tällä kertaa 21.5.2022 klo 12-16.00 Lahdessa. Lahden 

Upseerikerhosta on varattu tilat kokoukselle. Tästä lisätietoa seuraavissa kirjeissä.  

 

Seuran syyskokous pidetään perinteisesti Karjalatalolla Helsingissä. Talon Wiipuri-Sali 

on varattu meille 19.11.2022 klo 12-16 väliseksi ajaksi. Tästä lisätietoa myöhemmissä 

kirjeissä. 

 

RAIVOLA-SEURAN 50-V JUHLATAPAHTUMA 

Tänä syksynä tulee kuluneeksi 50- vuotta seuran perustamisesta. Jokaista 

vuosikymmentä on juhlittu tavalla tai toisella. Myös tätä tilaisuutta on tarkoitus 

juhlia. Juhlatalo Äijälästä on varattu juhlatila sunnuntaiksi 7.8.2022. Juhlatyöryhmä 



miettii ohjelmaa tähän seuralle tärkeään tapahtumaan. Olisi mahtavaa, jos saisimme 

sinne esiintymään jonkun paikallisen henkilön/henkilöitä. Jos sinä, seuramme jäsen, 

tiedät/tunnet jonkun laulu- ja soittotaitoisen sukulaisen/ystävän tai harrastajan, niin 

antaisitko vinkin siitä juhlatyöryhmään Jaana Mansikalle. Puhelimella 044-9746146 

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

Tästäkin tiedotamme sitten lisää myöhemmin. 

 

MATKASUUNNITELMAT 

 Toukokuun 14-16.5.2022 on suunniteltu matkaa Kivennavalle (Pervomaiskoje) 

 Syyskuussa 9-11.9.2022 on suunniteltu matkaa Raivolaan (Roshchino) 

Näiden matkojen kohdalla lienee kaikkein suurimpia haasteita, mutta toivomme 

edelleen, että jompikumpi niistä voitaisiin toteuttaa. 

Tiedotamme mahdollisimman hyvissä ajoin näistä lisää. 

 

MUITA SUUNNITELMIA 

Toivomme, että voimme viimevuoden tapaan kirjoittaa joitakin artikkeleita 

Raivolasta syksyn Kivennapalainen lehteen. 

Tarinaillat jatkuvat sekä Tampereen seudulla, että Helsingin seudulla, jos korona 

antaa yhtään periksi. 

Yhteistyö Kivennapaseuran kanssa jatkuu suunnitelmien mukaan. Heidän kanssa 

osallistutaan näihin kotiseutumatkoihin. He myös osallistuvat mm. meidän kirjojen 

myyntiin. 

 

 

Ollaan siis iloisella päällä, kun kissa liukkaalla jäällä ja osallistutaan näihin tapahtumiin suurella 

joukolla. Jo nyt kannattaa tehdä varaukset omaan kalenteriin. 

 

Terveisin 

Harri Bister 

rahastonhoitaja 
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