
 

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET  1/22 

RAKKAAT RAIVOLALAISET! 

On todella mukavaa lähettää jäsenille tervehdys loppukesän kynnyksellä. Olemme juhlimassa 

seuran viisikymmenvuotista taivalta. Mielessä on muutaman viikon takaiset sydämelliset ja herkät 

juhlat Äijälässä. Kiitän kaikkia järjestelijöitä, osallistujia, esiintyjiä ja tervehdyksen tuojia. Teitte 

juhlastamme rakkaan ja mieliin painuvan. 45 hengen osallistujajoukko osoitti, että on vielä paljon 

ihmisiä, jotka haluavat olla yhdessä kokoontumassa.  

Kivennapalaisille toimijoille meneillään oleva elokuu on muutoinkin ollut yhteen kokoontumisen 

juhlaa. Viikko sitten Pälkäneellä vietettiin Kivennavan kihuja 250 hengen voimin. Oma 

kokemukseni on, että tämä aika on tuonut tapaamisiin erityistä elävyyttä ja tunnetta. Yhteistyö 

Roshchinon ja Pervomaiskojen edustajien kanssa on minimissä. Meidän ja heidän tilanteemme 

nostavat tunteita, jotka meille karjalaisille jälkeläisille ovat aina ajankohtaisia. 

Juhlassamme tunsimme syvää kiitollisuutta Raivolassa syntyneitä kohtaan. Samoin koimme kaikkia 
niitä kohtaan, jotka olivat mukana mahdollistamassa itsenäisyyttämme.  Juhlassa esimerkiksi 
Kullervo Kondelin kertoi, miten kurjalta tuntuu, ettei hän muista 30-luvun vuosiaan siellä, koska oli 
niin pieni. Tosin välirauhan ajalta hänellä jo on muistoja. Muistamattomuuden kipeys on meille 
kaikille muista asioista. Sirkka Kemppainen oli juhlassamme sukupolvienketjun osuudessa 
tyttärensä Päivin ja Päivin pojan Aronin kanssa. Sirkka on syntynyt Raivolassa ja 
tuotu Suomeen 3 kuukauden ikäisenä. Tunteet menetetystä Raivolasta tulivat toteen vasta 
aikuisena, kun hän ensimmäisellä Raivola matkallaan äitinsä kanssa pääsi käymään siinä 
kammarissa, Raivolan kodissaan, jossa syntyi. 
Aleksander Kovaljeff kertoi, siitä, miten menetetty Raivola tuo mieleen lapsuuden 

kiusaamistilanteet. Hän oli venäjänkielinen ja ortodoksi. Runsaasta kiusaamisesta hän selvisi 

eteenpäin tappelemalla ja kertomalla isänsä taistelleen sodassa Suomen puolesta. 

Onnittelujen lisäksi pääsimme kuulemaan eri vuosikymmenillä syntyneiden jälkeläisten ajatuksia. 

Juhlassa jaettiin kaikille osallistujille Harri Bisterin kokoama seuran historiikki, jonka saavat tämän 

kirjeen yhteydessä myös muut seuramme jäsenet. Hän on koonnut laadukkaasti erittäin arvokkaan 

työn käyttöömme. Nyt on kirjoissa ja kansissa se, mitä seurassamme on tapahtunut. Historiikki 

sisältää keskeiset seuran tapahtumat. Tämän lisäksi on toki paljon muutakin uhrautuvaa työtä 

seuran ympärillä toteutunut, josta voimme olla kiitollisia asiasta kiinnostuneille ja puurtajille. Kiitos 

sinulle Harri!!! 

Jatkamme juhlavuotta sääntömääräisessä syyskokouksessamme 19.11.2022 Karjalatalon Viipuri 

salissa. Näemme siellä mm. Raivolan evakon nykyhetken videon USA:sta. Muistelu ja kiitollisuus 



jatkuvat siis tapaamisessamme sielläkin. Kokouksesta saat tarkemmat tiedot syksyn 

jäsenkirjeessämme. Tervetuloa! 

Hyvää loppukesää ja syksyn odotusta sinulle!  

Juvalla 22.8.2022 

Terhi Laukkanen, pj 

  

 

50-vuotisjuhlissa muistettiin ansioituneita seuramme jäseniä. 

Vasemmalta: Pertti Munne, Eeva Lintulahti, Esko Ranta, Terhi Laukkanen, Kullervo Kondelin, 

Heli Sjöberg, Pirkko Okkeri, Antti Rautiainen ja Aleksander Kovaljeff. 


