
JÄSENKIRJE  2/2020 
 
 
HEI HYVÄ RAVINAINEN! 
 

Kesä on jo alkanut. Epävakaista, sadetta ja aurinkoa kuten kesään kuuluu, siis ihan normaalia. 
Siihenpä se normaali sitten päättyykin.  
 
Olemme eläneet koko kevättalven poikkeusoloissa ja tilanne jatkuu edelleen. Ensin loppui kaikki 
toiminta kuin seinään, hallituksen päätöksellä 18.3. myös ravit jäivät tauolle.  
 
Poikkeusoloissa eletään edelleen, mutta nyt pientä avautumista on jo tapahtunut. 19.5. ravattiin 
ensimmäiset ravit Jokimaalla, toki kaikkia säädöksiä noudattaen.  
 
Ravit jatkuu edelleen samaan malliin ilman yleisöä ja hygienia toimia noudattaen. Suur-Hollola 
ajetaan 3.-5.7. tämän konseptin mukaisesti ainakin tämän hetken tiedoilla. 

 
KEVÄÄN AIKANA TAPAHTUNUTTA 
 

 Tammikuussa järjestettiin emäntäpalaveri ja talkoopalaveri 
 Hallitus on kokoontunut 2 kertaa ennen koronaa ja kerran kesäkuun alussa 
 12.3. pidettiin vielä teemaravit, jossa jaossa oli kaikille osallistujille villasukat. Teemalähdön 

voitti Misty Mountain Hop rattailla Iikka Nurmonen. 
 
TOTEUTUMATTA JÄI SEURAAVAT JO SUUNNITELLUT TAPAHTUMAT 
 

 Viidet ravit 
 Vuosikokous 
 Liiton kevätpäivät ja vuosikokous Porissa 
 Loimilähtö ja lastentapahtuma 
 Siivoustalkoot  

 
TULEVIA TAPAHTUMIA 
 

 Niitä ei nyt oikeastaan ole, tulevat ravipäivät toteutetaan nykyisten säädösten mukaisesti, 
joten se vaikuttaa talkoolaisten määrään kahviossa ja kioskissa kaikissa tulevissa raveissa 
ainakin heinäkuun loppuun asti.  
 

 Pyrimme kutsumaan ravivuoroihin henkilöitä tarpeen ja sen hetkisen tilanteen mukaisesti. 
 

 Pyrimme myös, jos suinkin mahdollista kutsumaan vain riskiryhmään kuulumattomia 
talkoolaisia, pois lukien emännät joiden toimia me ehdottomasti tarvitsemme. 
 

Seuraamme tilannetta ja toimimme sen mukaisesti. Pidämme kaikissa raveissa auki kahvion ja 
kioskin tosin supistetuilla tarjottavilla. 
 
Minulle saa soitella, jos on näiden asioiden tiimoilta kysymyksiä ja tietysti mistä vaan muustakin 
mieleen tulevasta. 
 
Kotisivumme osoite www.lahdenravinaiset.com 

Löydät meidät myös facebookista 
 
 



Olethan ystävällinen ja huolehdit, että YHTEYSTIETOSI ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme ja ilmoitathan 
muutoksista sihteerille.  
 

 Osoite 

 Nimenmuutos 

 Sähköposti 

 Puhelin 
 
Oikein hyvää kesää kaikille, muistakaa turvavälit!!!!  
 
 
 
 
 
Sihteerinne  Anne Lappalainen 
  Vaahterakatu 1-3 C50, 15520 Lahti 
  040 068 4441 
  anne09lappalainen@gmail.com 
 
 
KÄYTHÄN LUKEMASSA AJANKOHTAISTATIETOA TALLIKAHVION ILMOITUSTAULULTA, SIELLÄ OLEVAT  
ILMOITUKSET OVAT AINA KAIKKIEN JÄSENTEN LUETTAVISSA. 
 
 
 


