
SÄKKIJÄRVEN LAVOSTEN SUKUSEURA

              Jäsenkirje 1/2014

Hyvä sukulainen!

Sukuseuran vuosikokous 2014 pidetään Voikkaalla

Vuoden 2014 sukutapaaminen ja vuosikokous on päätetty pitää 

                                sunnuntaina 17.8.2014 alkaen klo 13.00 

Kartano Koskenrannassa Voikkaalla. 

Koskenranta sijaitsee Kymijoen rannalla, osoitteessa Vessarinmäentie 53, Voikkaa. Iso, 
kartanomainen rakennus on entinen lastenkoti. Se on rakennettu 1929 ja oli aikanaan 
Euroopan modernein lastenkoti. Toiminta loppui kuitenkin 1990-luvulla ja erinäisten 
vaiheiden jälkeen rakennus toimii nyt pitokartanona. Kartanon saleista avautuvat upeat 
näkymät Kymijoelle. 

Kartano Koskenrannan kotisivut löydät osoitteesta  http://www.kartanokoskenranta.fi/

Aloitamme tapaamisemme perinteiseen tapaan vuosikokouksella klo 13.00. Tiina Laine 
Kouvolan matkaoppaista tulee klo 14.00 kertomaan meille lyhyessä esittelyssä Voikkaan 
teollisuuspaikkakunnan mielenkiintoisesta historiasta. Kymi-yhtiöiden Voikkaan 
paperitehdashan oli toiminnassa aina vuodesta 1897 kunnes se vuonna 2006 ajettiin alas.

Klo 15.00 on vuorossa runsas karjalainen pitolounas seisovasta pöydästä. Lopuksi 
juomme täytekakkukahvit. Lounaan jälkeen on vuorossa vapaata seurustelua, musiikkia ja 
muuta ohjelmaa. Lounaan ja kahvin välissä pitokartanon isäntäväki kertoo meille 
rakennuksen vaiheista. 

Lounaan ja kahvin hinta on 15 €/aikuiset, 10 €/5-12 vuotiaat lapset ja alle 4-vuotiaat 
saavat ruokailla ilmaiseksi. Jos teillä on ruoka-ainerajoitteita tai haluatte vaikkapa 
kasvislounaan, kertokaa siitä meille ilmoittautumisen yhteydessä.  

Sukutapaamiseen ilmoittaudutaan 8.8.2014 mennessä puheenjohtaja Heljä Koskiselle, 
puh. 0400-602 218. helja.koskinen@gmail.com tai sihteeri Liisa Wilskalle, 050-592 4061, 
liisa.wilska@netlife.fi

Jäsenmaksu 2014

säilyy entisellään: henkilöjäseneltä 10 €/vuosi ja perhejäsenyys 15 €/vuosi. Maksun saaja 
on Säkkijärven Lavosten sukuseura, tilinnumero Porvoon OP, FI90 5358 0620 1451 33.

Maksathan jäsenmaksun eräpäivään 25.6.2014 mennessä. Tämän jäsenkirjeen viimeisellä 
sivulla on tilisiirtokortin kopio, jossa olevilla tiedoilla voit maksaa jäsenmaksun.
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Jos nimi- tai osoitetietosi ovat muuttuneet, ilmoita muutoksesta jäsenrekisteriä pitävälle 
hallituksen jäsenelle Ulla Olssonille, os. Radanrakentajantie 4 B 46, 00520 Helsinki. Ullan 
puhelinnumero on 040-551 2594 ja sähköposti ullama.olsson@gmail.com.

Nuorten tapaaminen 16.8.2014

Olemme sukuseuran hallituksessa ajatelleet, että suvun nuoria olisi hauska saada mukaan 
toimintaan ja innostaa heitä juuriensa tutkimiseen, kotiseutumatkoille menetettyyn 
Karjalaan jne.  Päätimmekin nyt järjestää ikäänkuin lähtölaukauksena “nuoriso-osaston” 
toiminnalle sukukokousta edeltävänä päivänä lauantaina 16.8.2014 klo 17.00 nuorten ja 
nuorenmielisten tapaamisen

 Hotelli Vaakunan terassilla, os. Hovioikeudenkatu 2, Kouvola 
 (se vaaleanpunainen hotelli keskellä Kouvolaa).

Ohjelmassa on vapaamuotoista jutustelua ja illanviettoa hyvässä seurassa. Jokainen 
osallistuja saa lahjana sukuseuran kirjan “Juuret Säkkijärven Lavolassa”. 

Kaikki suvun nuoret, lämpimästi tervetuloa mukaan!

Sukuseuran julkaisut

Molempia seuran julkaisuja  Lavolasta maailmalle ja Juuret Säkkijärven Lavolassa on 
saatavana edelleen. Ensimmäisen hinta on 20 € ja toisen 15 €.  Jos ostaa molemmat, 
pakettihinta on 30 €. Tilaukset voi osoittaa sihteerille.   

Sukuseuran kotisivut

Kotisivut löydät osoitteesta www.lavostensuku.fi
Hallitus ottaa mielellään vastaan vanhoja (ja uudempiakin) valokuvia, tekstejä ja muita 
ideoita kotisivuja varten.

Lämmintä alkukesää kaikille! Tapaamme Voikkaalla!

Heljä Koskinen
puheenjohtaja
0400-602 218
helja.koskinen@gmail.com

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

mailto:ullama.olsson@gmail.com
mailto:ullama.olsson@gmail.com
http://www.lavostensuku.fi
http://www.lavostensuku.fi
mailto:helja.koskinen@gmail.com
mailto:helja.koskinen@gmail.com
mailto:liisa.wilska@netlife.fi
mailto:liisa.wilska@netlife.fi



