Jäsenkirje 1/ 2021
Puheenjohtajan palsta
Elämme Raivola-Seurassa vireää aikaa – koronasta huolimatta tai sen ansiosta. Syyskokouksemme
onnistui erittäin hyvin Skypessä helmikuussa tänä vuonna. Digiloikkamme on ollut mahtava. Olet
varmaan huomannutkin sen esimerkiksi kotisivuistamme. Jäsenmaksujen siirtyminen Karjalan
Liiton hoidettavaksi on onnistunut yllättävän hyvin. Turhaan olimme huolissaan asiasta. Karjalan
Liiton toiminta ulospäin on ollut todella ilahduttavaa. Saamme sähköposteihimme aktiivisesti liiton
uutiskirjeitä, joista voimme seurata tietoja tapahtumista, joihin voimme osallistua. Olen erityisesti
nauttinut webinaareista, jotka ovat olleet laadukkaita asiantuntijaluentoja. Olimme äskettäin
vuorossa liiton tiedotteissa seurojen esittelyssä ja saimme siitä hyvää palautetta. Hallitus on
aktiivisesti käyttänyt erilaisia mahdollisuuksia tehdä työtämme näkyväksi. Karjala-lehden
tulevaisuus on edelleen huolen aiheemme. Olemme käyttäneet lehteä aktiivisesti antamalla jutun
aiheita Raivolasta ja seurasta. Kovasti varmaankin kaikki toivovat, että lehti säilyisi.
Roschinon keskusta siistiytyy aktiivisesti. Jäljempänä on kuva kevätsiivouksesta siellä. Kaikki ovat
velvoitettuja siivouspäivänä haravoimaan ja siivoamaan roskia, jotka he laittavat muovisäkkeihin,
jotka sitten kerätään pois. Kunnallistekniikkaa parannetaan kuten kuvassa näkyy.
Koronarokotuksen voi siellä vapaaehtoisesti ottaa, tiedossa ei ole miten paljon sitä on otettu.
Äskettäin koulun opettajat rokotettiin.

Kunnallistekniikan parannustöitä

Kevätsiivous parantaa viihtyvyyttä

Meillä Suomessa rokottaminen sujuu hyvin. Voimme nyt siis ilolla kutsua sinut mukaan Kangasalan
Äijälään 7.8.2020 (Liuksialankuja 33, 36200 Kangasala)! Tervetuloa sääntömääräiseen
kevätkokoukseen ja monipuolista ohjelmaa sisältävään tapaamiseemme!
Juvalla 7.5.2021
Terhi Laukkanen, pj
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Kutsu vuoden 2021 sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Kokous pidetään lauantaina 7.8.2021 klo 12.30 – 16.00 Juhlatalo Äijälässä.
Liuksialankuja 33, 36200 Kangasala
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 pykälässä mainitut asiat.
Tilaisuuteen on tilattu buffet- ruokailu, joka maksaa 25 € /henkilö. Ruokailun voi maksaa 4.8.2021
mennessä yhdistyksen tilille FI49 1439 3000 1176 66. Ruokailun voi myös maksaa paikan päällä,
mutta silloin toivotaan, että maksajalla on tasaraha 25 € tarjolla.
Tilaisuudessa on myös perinteiset arpajaiset. Arpojen hinta on 5 € / 2 kpl. Otamme mielellämme
entiseen tapaan arpajaispalkintoja vastaan.
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
Kevätkokouksen jälkeen voimme sitten keskittyä kuuntelemaan Tami Marstin luentoa Raivolan
venäläisistä, Zhutchkoff-suvun tarinasta ja tehtailija Zorinista.
Sitovat ilmoittautumiset sihteeri Heli Sjöbergille; heli.sjoberg@elisanet.fi tai puh. 0400-846811.
Ilmoittautuneille laitamme kevätkokouksen tarkemman ohjelman myöhemmin.
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