Talvinen Roslivo- järvi talvella 2020

PUHEENJOHTAJA TERHIN TERVEHDYS 1/2021
RAKKAAT RAIVOLAISET!

Niin sitä vaan on selvitty, vaikka aikamoinen maailmanmullistus onkin meneillään. Minulla on usein käynyt
mielessäni äijäni isä, joka 1918 Raivolassa uunin pankolla makoili ja leyhytteli pois Espanjan tautia
kehostaan. Taudin kovuutta ja kauheutta jälkikäteen kuvaa se, että hän joi pullon jodia lääkkeeksi ja kuoli
siihen. Nyt meillä on käytössämme globaalit tietolähteet ja lääkkeet. Tiedämme mitä tapahtuu ja mikä voisi
auttaa. Silti yhtä avuttomia olemme kuin tuolloin.

Olemme nyt suhteessa Roschinoon sähköisen tiedon varassa. Tietoa olemme saaneet runsaasti. Koulun
opettaja Alla Nikolaeva on ollut aktiivisesti yhteydessä kanssamme. Hänen lähettämäänsä materiaalia
nykyRaivolasta on jonkin verran kotisivuillamme. Kotisivumme ovat muuten todella mainiot, - valiot
.
Seurassamme on esiintynyt sähköisen viestinnän vilinää. Raivolan matkaa odotetaan kovasti. Alla Nikolaeva
omalta osaltaan odottaa meitä kaupungin vieraaksi.
Tämän tervehdyksen tarkoitus on jälkikäteen kertoa Skypessä pitämästämme sääntömääräisestä 2020
syyskokouksesta. Seura on ottanut upean digiloikan. Digiosaajat ovat ottaneet vastuuta ja muut ovat
antaneet. tilaa. Uusi hallitus suunnittelee monenlaista mukavaa. Saat jäsenkirjeemme keväällä. Siinä
kerromme tarkemmin tämän vuoden suunnitelmista.
HYVÄÄ KEVÄÄN ODOTUSTA SINULLE! VOI HYVIN!
Terhi Laukkanen pj

SIHTEERI HELIN PALSTA:
Pirteää kevään alkua kaikille jäsenille.
Muistan lapsuudestani sanonnan "kolikolla on aina kaksi puolta". Tuo
sanonta on hyvin tullut taas mieleeni, kun kuuntelen Koronan tuomia
vaikutuksia tavallisen ihmisen arjessa. Kaiken huolen ja vaikeuden
ohella, on tullut myös positiivisia vaikutuksia. Yksi lempi
harrastuksistani on sukututkimus. Koronan aikana on sen harrastajat
lisääntyneet räjähdysmäisesti, sen huomaan niissä monissa sukututkimus
yhteisöissä ja -ryhmissä, missä olen mukana. Siitä olen ollut hyvin
iloinen.
Tutkin mm. Raivolassa asuneita sukuja: Moisander, Nokkonen ja Munne.
Sukututkimukseen liittyy tiiviisti myös henkilöiden eletty elämä heidän tarinansa. Juuri perustettuun Raivola-Seuran lehtitoimikuntaan
haluaisin mielelläni teidän jäsenten ideoita ja kertomuksia. Ottakaa
vain rohkeasti yhteyttä: 0400-846811 tai heli.sjoberg@elisanet.fi.

RAHASTONHOITAJA HARRIN TERVEHDYS

Viimevuoden Raivola-Seuran syyskokous jäi pitämättä koronan takia. Se pidettiin sähköisenä Skypekokouksena 23.2.2021. Vaikka yhteyksissä oli jonkin verran häiriöitä saimme kokouksen pidettyä
suunnitellussa muodossa 14 osanottajan voimin. Sääntömääräiset asiat saatiin käytyä lävitse. Tässä
muutama poiminta tehdyistä päätöksistä ja käydyistä asioista:
1. Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021 valittiin edelleen Terhi Laukkanen. Terhi on toiminut
puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen.
2. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Rautiainen, joka on toiminut varapuheenjohtajana
vuodesta 2017 alkaen.
3. Hallituksen jäsenet 2021
Jaana Mansikka, Harri Bister, Esko Ranta, Heli Sjöberg, Ilpo Ruuskanen, Aleksander Kovaljeff,
Pirkko Okkeri ja Kullervo Kondelin

4. Kokous hyväksyi seuralle uudet säännöt. Ne astuvat voimaan, kun Patentti- ja Rekisterihallitus ne
hyväksyy, mahdollisesti tulevan kesän aikana.
5. Kokous hyväksyi myös toimintasuunnitelman, sekä tulo- ja menoarvion tälle vuodelle
6. Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään, eli 15 eurossa.
7. Päätettiin perustaa lehtitoimikunta valmistelemaan juttuja Raivolasta tulevaan Kivennapalehteen.,
joka ilmestyy vuoden lopulla. Tähän aiheeseen palaamme tulevissa tilaisuuksissa ja tiedotteissa
tarkemmin.

Jäsenmaksun laskutus muuttui tänä vuonna. Karjalan kunnaat lehden mukana tuli lasku, jossa oli
yhdistettynä Raivola- Seuran jäsenmaksu 15 € ja Karjalan Liiton jäsenmaksu 20 €. Kokonaissumma on sama,
kuin viimevuonna, mutta lasku maksetaan nyt Karjalan Liiton tilille.
Vielä on muutamalta jäänyt lasku maksamatta. Otathan yhteyttä minuun, jos et ole saanut laskua tai sen
maksaminen ei jostakin syystä onnistunut.

Näin runsas lumisena vuotena olemme päässeet nauttimaan monesta talvisesta liikunnasta. Mutta osattiin
sitä ennekin, kuten kuvakooste Raivolasta todistaa.
Eino Leinon sanoin:

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun hanki on hohtava alla,
kun taivas kirkasna kaareutuu –
mut hauskempi hiihtää, kun ruskavi puu
tuul’ ulvovi, polku on ummessa
ja tuisku on taivahalla.

