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          Jäsenkirje 1/2012

Hyvä sukulainen!

Sukuseuran vuosikokous 2012 pidetään Ylämaan Rajamajalla

Sukuseuramme täyttää tänä vuonna 11 vuotta. Olemme päättäneet pitää tämän vuoden 
vuosikokouksen ja sukutapaamisen mahdollisimman lähellä Lavosen suvun “alkukotia” eli 
Ylämaalla, Rajamaja-nimisessä juhlakartanossa. Ylämaahan on kunta, joka on  
muodostettu v. 1929 Säkkijärvestä erotetuista alueista. 

Tarkemmin ottaen kokous ja tapaaminen pidetään entisellä Hujakkalan koululla, jossa on 
tilat ja mahdollisuus isompiin tilaisuuksiin ja lounastarjoiluun. Kokouksen ajankohta on 

             lauantaina 25.8.2012 alkaen klo 13.00.

Hujakkalan koulun tarkka osoite on Vaalimaantie 4290, 54430 Hujakkala (ks. myös 
oheinen kartta). Tienlaidassa on kyltti, jossa lukee Hujakkalan koulu ja nuolet osoittavat 
pihaan, jossa hyvät parkkitilat.

Aloitamme tapaamisemme sukuseuran vuosikokouksella klo 13.00.  Klo 15.00 on 
vuorossa karjalaishenkinen lounas seisovasta pöydästä ja sen jälkeen vapaata 
seurustelua aina 18.00 saakka. Lounaan ja kahvin hinta on 18 €/aikuiset, 9 € lapset (3-11 
v). Ruoat ovat laktoosittomia, mutta jos teillä on muita ruoka-ainerajoitteita, kertokaa siitä 
meille ilmoittautumisen yhteydessä.  

Toivomme viime vuoden tapaan etukäteen ilmoittautumista sukutapaamiseen. Sen voi 
tehdä 13.8.2012 mennessä puheenjohtaja Heljä Koskiselle, puh. 0400-602 218, 
helja.koskinen@gmail.com tai sihteeri Liisa Wilskalle, puh. 050-592 4061, 
liisa.wilska@netlife.fi.

Jos toivotte majoitusta kokouksen yhteydessä, se järjestyy neljän kilometrin päässä 
juhlapaikasta Rajamajalla, Huoneen hinta on 30 € aikuiset, 15 € lapset, sis. liinavaatteet 
ja aamupalan. Majoituksen voi varata Rajamajan emännältä Pirkko Vilhuselta, puh. 
05-457 8070, paavo.vilhunen@pp.inet.fi

Ylämaalla on monia kiinnostavia käyntikohteita, joissa voi vierailla ennen tai jälkeen 
sukutapaamisen. Näitä ovat mm. 
-Ylämaan kirkko (Ilmari Launis, 1931)  ja kirkkomaa
-Pätärin talomuseo Ylijärven kylässä (siellä kuvattiin sotatalvesta 1944 kertovaa Hiljaisuus-
elokuvaa)
-Ylämaan metodistihautausmaa (Terhi kertoo tästä jäljempänä kirjeessä)
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-Ylämaan jalokivikylä

Lisätietoja kokouspaikastamme: http://www.rajamaja.fi/index.html
Tietoja Ylämaan kunnasta (nyk. Lappeenrantaa): http://www.ylamaa.fi/

(AJO-OHJE/KARTTA Ylämaan Hujakkalan koululle)

Sukuseuran kotisivut

Seuramme jäsen Jukka Lavonen Porvoosta ja hänen yrityksensä Kvaliitti Oy on 
parhaillaan tekemässä sukuseurallemme kotisivuja. Sivut saadaan pian toimintaan ja 
niiden osoite tulee olemaan www.lavostensuku.fi   Sukutapaamisessa Ylämaalla esitellään 
kotisivuja tarkemmin. Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita mitä kotisivuillamme 
voitaisiin esitellä. Myös valokuvat ovat tervetulleita - mitä vanhempia sen parempi. 

Jäsenmaksu 2012

säilyy edelleen entisellään: henkilöjäseneltä 10 euroa/vuosi ja perhejäsenyys 15 euroa/
vuosi. Maksun saaja on Säkkijärven Lavosten sukuseura, tilinnumero Porvoon Op, 
FI90 5358 0620 1451 33. 
Maksathan jäsenmaksun eräpäivään 29.5.2011 mennessä.  Suorittamalla jäsenmaksusi 
varmistat edelleen jäsenkirjeen ja muiden sukuseuran tiedotteiden saamisen!

Tämän jäsenkirjeen viimeisellä sivulla on tilisiirtokortin kopio, jossa olevilla tiedoilla voit 
maksaa jäsenmaksun. 

Jos osoitetietosi ovat muuttuneet, ilmoita muutoksesta jäsenrekisteriä pitävälle hallituksen 
jäsenelle Ulla Olssonille, os. Radanrakentajantie 4 B 46, 00520 Helsinki, 
puh. 040-5512 594, ulla.olsson@fonet.fi

Julkaisut

Molempia sukuseuran julkaisuja - Lavolasta maailmalle -kirjaa sekä Juuret Säkkijärven 
Lavolassa - sukuluetteloa - on saatavilla edelleen. Ensimmäisen hinta on 20 euroa ja 
jälkimmäisen 15 euroa. Jos ostat molemmat, on pakettihinta 30 euroa. Tilaukset voi 
osoittaa sihteerille. 

Oikein mukavaa ja lämmintä kevään jatkoa teille kaikille! Ylämaalla tavataan!
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Heljä Koskinen
puheenjohtaja
0400-602 218
helja.koskinen@gmail.com

Liisa Wilska
sihteeri
050-592 4061
liisa.wilska@netlife.fi

YLÄMAAN metodistihautausmaa

Ylämaalla kannattaa käydä tutustumassa hyvin mielenkiintoiseen osaan Säkkijärven ja 
Ylämaan historiaa: Suomen ainoaan metodistihautausmaahan ja sen vierellä vartioivaan 
Metodistiseurakunnan kirkkoon eli rukoushuoneeseen. Hautausmaa ja kirkko sijaitsevat 
Villalan kylässä. Paikalta on matkaa Ylämaan kirkolle 12 km, Lappeenrannan keskustaan 
30 km ja Vainikkalaan 17 km. 
Metodistiseurakunnan syntyyn vaikuttivat kiistat kunta- ja seurakuntajaosta Säkkijärven ja 
Ylämaan alueella. Osa ylämaalaisista oli tyytymättömiä tehtyihin ratkaisuihin ja erosi 
luterilaisesta kirkosta. Tällöin mm. metodismi sai alueella kannatusta.
Itsenäisenä seurakuntana Ylämaan metodistiseurakunta on ollut olemassa vuosina 
1926-1988. Vuosina 1926-1933 sen nimenä oli Säkkijärven metodistiseurakunta ja 
vuodesta 1933 lähtien Ylämaan metodistiseurakunta. Seurakunta rekisteröitiin 26.11.1926, 
ja ensimmäinen seurakuntakonferenssi pidettiin 9.1.1927. Kesällä 1927 tilastoitiin jäseniä 
olevan 106 ja vuoden sisällä jäseniä oli jo 194. Syksyllä 1927 hautausmaa siunattiin 
käyttöön ja 31.8.1930 laskettiin kirkon peruskivi. Piirustukset kirkkoa varten laati arkkitehti 
K. Asp. Hirsirakenteinen kirkko valmistui talkootyönä ja vihittiin käyttöön 17.9.1933. 
Seurakunnan alueena olivat Villalan, Timperilän, Rummun, Nutikan ja Säämälän kylät.
Kirkon hoito on tänä päivänä talkootyön varassa. Kyläläiset ja Ylämaan martat hoitavat 
pihaa ja hautausmaata. Kirkon valurautauuni on tuotu aikoinaan Säkkijärveltä. Kirkossa on 
soittimena vanha urkuharmoni ja öljylamppu toimii valaisimena. Parvi on kirkkosaliin 
nähden niin suuri, että sinne mahtuisi iso kuoro. Kirkon päädyssä on vuosikymmenten 
takaiseen kuntoon jäänyt pastorin asunto. Alttaritaulun on tehnyt kirkkoa vuosikymmeniä 
hoitanut rajajääkäri Arvo Pirhonen. Metsäisellä hautausmaalla on pari sataa hautaa eri 
vuosikymmeniltä. Hautakivistä valtaosa on ylämaalaista kiveä, spektroliittia tai rapakiveä. 
Hautakivet ja käytävät eivät ole suorissa riveissä. Hautakivissä olevat nimet edustavat 
enimmäkseen ylämaalaisia ja säkkijärveläisiä sukuja. Edelleenkin käytössä olevalle 
hautausmaalle on haudattu muitakin kuin metodisteja. 
Y l ä m a a n m e t o d i s t i s e u r a k u n t a l i i t e t t i i n v u o n n a 1 9 8 8 L a p p e e n r a n n a n 
metodistiseurakuntaan. Viime vuosikymmeninä yhteydet luterilaisen seurakunnan kanssa 
ovat olleet läheiset. Kesäisin kirkolla pidetään tilaisuuksia noin kerran kuukaudessa. 
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