
 

 

Jäsenkirje 2/2022 

 

RAKKAAT RAIVOLALAISET! 

 

Eihän tätä tohdi vieläkään oikein uskoa todeksi, että emme ehkä elämämme aikana koskaan matkaa 
yhdessä Raivolaan!!!! 

Sydämemme ovat Ukrainassa. Seurassamme Suomessa on nyt Ukrainan evakkoja, joiden osan kaikki me 
sydämissämme tunnistamme. Osa meistä puolestaan kohtaa kokemiaan sodan ja evakkouden aikoja omalla 
kohdallaan.  

Tällaisena aikana tuntuu todella arvokkaalta se, että voimme tavata toisiamme. Voimme yhdessä jakaa 
ajatuksia ja tunteita sekä Lahdessa 21.5. että Kangasalan Äijälässä 7.8. Tämän lisäksi tapaamme myös 
19.11. Karjalatalolla. Millainenkohan maailman tilanne on silloin?? 

Opettaja Alla Nikolaeva Roshchinosta on ollut tiiviisti WhatsApp-yhteydessä kanssamme. Viimeisin 
viestittely oli 13.3. Hän ilmoitti saaneensa lähettämäni Kivennapalainen lehden postissa. Kirje oli seissyt 
pitkään heillä postissa. Hän kävi sitä kyselemässä. Sitten se 13.3. kuitenkin tuli hänelle! Kyselin, että miten 
he voivat. ”Vaikea kysymys. Elämämme on entisellään. Mutta on niin tuskallista ja rankkaa nähdä sitä, mitä 
tapahtuu Roshchinon ulkopuolella.” Vastasin hänelle, että olemme iloisia, että he voivat hyvin. 
Ajatuksemme ovat heidän luonaan joka päivä. 

Jokainen päivä tuo tietoja Ukrainasta. Niitäkin on hyvä yhdessä jakaa. 

Alla kuva jatkosodan ajalta Kivennavalta. 

Juvalla 19.4.2022 

Terhi Laukkanen pj 

 



Kutsu Raivola-Seuran kevätkokoukseen 

Kokous pidetään lauantaina 21.5.2022 klo 12-16 Lahden Upseerikerholla. Osoite on: 

Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti (Huollon huoneessa). 

 

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 pykälässä mainitut asiat. 

Upseerikerholla on mahdollisuus ruokailla noutopöydästä ja se maksaa 15 €/ henkilö. Ruuat ja 

juomat jokainen maksaa itse ravintolaan. 

Kokous  klo 12:00-12:30 

Ruokailu klo 12:30 – 13:30 

Ohjelmaa klo 13:30 – 15:00 

Ohjelmaa kohdassa mm. Lahden Torkkelin Kilta esittäytyy meille ja saamme kuulla tarinoita ja 

muistelmia Viipurista sekä tietoa Torkkelin Killan toiminnasta. 

Tilaisuudessa myydään edelleen Raivola - Seuran kirjoja. Kirjoja ostettaessa varautukaa sopivan 

kokoisten rahojen mukana oloon. Kirjoihin voi tutustua kotisivujemme kautta: 

www.karjalanliitto.fi/raivolaseura ja sieltä tuotteet osio. 

Sitovat ilmoittautumiset 17.5.2021 mennessä sihteeri Heli Sjöbergille; sjoberg.heli@gmail.com tai 

puh. 0400-846811. 

 

Huom! Lahdessa on paljon kiinnostavia museoita ja nähtävyyksiä mm: 

Apulandia/Apulanta-museo (Hennalan alueella), Hiihtomuseo, 

Sotilaslääketieteellinen museo (Hennalan alueella), Radio- ja TV- museo Mastola,  

Lahden Visuaalisten Taiteiden Museo Malva, Suomen moottoripyörämuseo ja Vesijärven satama 

http://www.karjalanliitto.fi/raivolaseura
mailto:sjoberg.heli@gmail.com


 

Muistutamme vielä tulossa olevista tärkeistä tilaisuuksista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumpaankin tilaisuuteen voi jo nyt ilmoittautua sihteeri Heli Sjöbergille; sjoberg.heli@gmail.com 

tai puh. 0400-846811. 

Merkitkää kalenteriinne jo nyt nämä päivät. 

Seuratkaa myös kotisivujamme: www.karjalanliitto.fi/raivolaseura. Sinne päivittyy tietoja seuran 

toiminnasta ja tapahtumista. 

Harri Bister 

Seuramme 50- vuotisjuhla pidetään siis sunnuntaina 7.8.2022 klo 

12-16 Juhlatalo Äijälässä Kangasalla. 

Juhlimme tällöin kakkukahvien, puheiden, tervehdysten ja 

yhdessäolon kera tätä ainutkertaista tapahtumaamme. Tiedotamme 

tästä lisää kesän jäsenkirjeessä.   
 

Seuramme syyskokous pidetään 19.11.2022 

Karjalatalolla Helsingissä. Kokouksessa käsitellään 

yhdistyksen sääntöjen 11 pykälässä mainitut asiat. 

Tiedotamme tästäkin lisää syksyllä. 
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