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Arvoisa nuorisoseuralainen, meikyllöinen ja ystävä! 
 
Nuorisoseuramme saavutti 115 vuoden iän ja juhlimme sitä monin tavoin viime vuonna 
yhdessä satavuotiaan Suomen kanssa. 
Kesällä toteutimme kotiseutumatkan Humalaisiin, matkalla oli mukana 36 osanottajaa 
ja seitsemän alle 30 vuotiasta, loput muuten vaan nuoria. Kunnioitimme sankarivainajia 
Räisälän hautausmaan muistomerkillä  kukkasin ja kynttilöin, samoin oman kylän 
muistokivelle laskimme kukat ja sytytimme kynttilän. 
Naistoimikunta loihti erinomaisen lounaskahvittelun ahon laidalla! 
 
 
Lokakuun vuosikokous olikin ISO juhla. Ohjelma oli monipuolista ja puheet mielenkiintoisia. 
Osanottajia oli kaikkiaan lähes sata. Juhlan lopussa pidettiin vuosikokous ja siellä päätimme 
tämän vuoden kokouspaikaksi Köyliön. Sunnuntaina 7.10. klo 12.00 on Nuorisoseuran 
vuosikokous Köyliön seurakuntatalolla, Köyliöntie 4. Johtokunta kokoontuu klo 11.00.  
Räisälä-museon ovet avataan samaan aikaan ja ne ovat auki klo 16.00 saakka. Voitte käydä 
tutustumassa museon kokoelmiin omaan tahtiin, paikalla on myös opastaja. Hinta on 5€. 
Lallukan sukuseuran puheenjohtaja Martti Similä on luvannut tulla kertomaan Juho 
Lallukasta, saamme myös Köyliön seurakunnan tervehdyksen kokoukseen. 
Lounas tarjotaan omakustannushintaan. 
 
            TERVETULOA KÖYLIÖÖN jäsenet ja ystävät 7.10.2018! 
 
Helmikuussa Karjalatalolla oli esitelmä Räisälästä, sitä oli kuuntelemassa ainakin jäsenemme 
Aurora. Muistattehan, että meillä on seuran oma nimikkotuoli juhlasalissa ja olemme 
osallistuneet Äiti Karjala muistomerkin kustannuksiin. Kannattaa käydä tutustumassa 
Helsingin Käpylässä Karjala-taloon. 
 
Naistoimikunta jatkaa kokoontumisiaan,Tuula on kutsunut tapaamiseen 14.4. klo 13.00 
Turkuun Pansion Karjala-talolle. Naistoimikuntaan kuuluvat kaikki seuran naiset, miehetkin 
saavat osallistua, me olemme tässä asiassa tasapuolisia. Jos olette tulossa 14.4. voitte 
ilmoittautua Tuulalle sähköpostilla: 
tuula.lindqvist@tricolme.fi 
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Ennen seuraavaa vuosikokousta on johtokunnalla teille tehtävä.  
Kirjurimme Tuula jäi rivijohtokuntalaiseksi ja olemme nyt tilanteessa ettei seuralla ole kirjuria. 
Rekisteröitynä yhdistyksenä meillä tulee olla sihteeri ja lokakuussa ehdotuksenne tulee 
toteutumaan. Kuunteluoppilaita otamme mielellään muidenkin tehtävien varalle johtokunnan 
kokoukseen. Ehdottakaa nuoria jälkeläisiänne tähän rentoon ja vain vähän aikaa vievään 
toimintaan. 
Seuramme säännöt löytyvät raisala.fi -sivuilta, kuten paljon muutakin tietoa 
Humalaistenkylästä ja koko Räisälän pitäjästä.  
 
Ensimmäisen kerran euroaikaan jäsenmaksuamme on korotettu! Se on nyt 10 €/henk.  
Voit maksaa jäsenmaksun tilillemme, ks. alla. Tärkeää on mainita viestissä kenen / keiden 
jäsenmaksusta on kyse ja lisäksi mahdolliset uudet yhteystiedot. Sähköpostiosoite 
mahdollistaa edullisen tavan pitää yhteyttä. Yhteystietonne on vain oman seuramme 
toiminnan ja viestimisen käytössä. Esimies, kirjuri ja jäsenasiainhoitaja voi käyttää niitä 
tiedotukseen. Sähköpostit lähetämme piilokopiona.  
Odotamme teiltä ehdotuksia toiminnan uudistamiseen ja muisteluita entisistä ajoista 
Karjalassa sekä evakkoajan elämästä. Seuran omassa kaapissa on tilaa kirjoitelmille 
valokuville ja pienesineille, jotka liittyvät Humalaistenkylään. 
 

      TOIVOTAMME KAIKILLE HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ! 
 
Liisa Puukka esimies Juhani Puukka   varaesimies 
liisa.puukka@gmail.com                                jp541@tpnet.fi  
p. 044 2830038                                              p. 0400 939865 
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