
SÄKKIJÄRVEN LAVOSTEN SUKUSEURA
                    Jäsenkirje 1/2015

Hyvä sukulainen!

Sukuseuran yhteinen matka Koti-Karjalaan. 
Lähde kesäkuussa Säkkijärvelle ja Viipuriin!
Seuran hallituksella on ilo ilmoittaa, että ensi kesänä, 6.-7.6.2015 tullaan järjestämään 
Lavosten sukuseuran ensimmäinen matka Karjalaan: lähdemme Säkkijärvelle ja Viipuriin.

Matkalle mahtuu mukaan 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Matka toteutuu, jos saamme 
30 henkeä mukaan. Mukaanlähtijöiden ei tarvitse olla seuran jäseniä - kaikki ovat 
tervetulleita!

Matkan ohjelma tulee olemaan seuraava:

6.6.2015 (lauantai)

Lähtö aikaisin aamulla Helsingistä

Reitti on seuraava:  Helsinki-Porvoo-Kouvola-Vaalimaa-Säkkijärvi-Viipuri. 

Tutustumme Säkkijärven kirkonkylään, meillä on mukana opas, joka kertoo Säkkijärvestä 
ja sen historiasta. 

Illaksi menemme Viipuriin. Illallisen syömme Pyöreässä tornissa ja yövymme 
hyvätasoisessa Victoria-hotellissa Viipurin keskustassa. Voimme halutessamme tehdä 
kiertoajelua bussillamme oppaan kera eri puolilla Viipuria illan kuluessa. 

7.6.2015 (sunnuntai)

Lähdemme aamupäivällä Viipurista kohti Helsinkiä. Reitti on Viipuri–Vaalimaa–Kouvola–
Porvoo–Helsinki.

Matkan hinta on 200 €. Siitä 74 € on ryhmäviisumin maksu ja loput 126 € muita 
matkakustannuksia. Hintaan kuuluu yöpyminen Victoria-hotellissa, aamiainen hotellilla ja 
illallinen Pyöreässä tornissa. 

Matkanjärjestäjä on Puolakan Valmismatkat Kouvolasta. Puolakka on kokenut 
kotiseutumatkojen järjestäjä ja heidän toimintaansa on oltu tyytyväisiä. Kuljettajat ovat 
tottuneita Venäjän-kävijöitä ja  tuntevat Viipurin ympäristön hyvin. 



Jos haluat mukaan, toimi näin:

1 Ilmoittaudu matkalle puheenjohtaja Heljä Koskiselle 7.3.2015 mennessä tekstiviestillä 
numeroon 0400-602 218 tai sähköpostitse helja.koskinen@gmail.com
Kun ilmoittaudut, ilmoita jokaisen matkallelähtijän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

2 Puolakan Valmismatkat lähettää Sinulle laskun kotiin, maksa se. Laskun mukana tulee 
tarkka aikataulu - koska bussi lähtee Helsingistä ja koska se on Porvoossa ja Kouvolassa. 

3 Lähetä Puolakan Valmismatkoille (os. Linja-autoliikenne P. Puolakka, Sarannontie 11,
45360 Valkeala) 1.4.2015 mennessä: 

a)  1 kpl passikuva 
b)  selkeä mustavalkoinen valokopio passin kuvasivun aukeamasta (kopiota ei saa      

pienentää eikä suurentaa) 
c)  täytetty viisumianomus (lomake liitteenä). 

Huom! Passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen.

Matkavakuutukset eivät sisälly matkan hintaan, joten jokainen hoitaa halutessaan 
sellaisen itse. 

Toivottavasti saamme kokoon mukavan porukan ja matkasta tulee ikimuistettava!
Kerrothan matkasta myös perheellesi, sukulaisillesi ja ystävillesi - sellaisillekin, jotka eivät 
ole sukuseuran jäseniä. Hekin ovat tervetulleita mukaan! Erityisesti toivomme, että 
nuorempi sukupolvi innostuisi lähtemään Koti-Karjalaan. Pyrimme järjestämään 
opastuksen niin, että se kiinnostaa myös nuoria.
___________________________________

Sukuseuran vuosikokous 

järjestetään tänä vuonna lauantaina 22.8.2015 Verlassa, entisen Jaalan kunnan alueella, 
nykyisessä Kouvolassa. Kokoonnumme Verlan seurantalolla klo 13.00.  Myöhemmin 
päivällä meille on järjestetty myös kierros Verlan tehdasmuseossa, UNESCON 
maailmanperintökohteessa. Merkitse päivämäärä jo allakkaasi! Asiasta tullaan 
lähettämään vielä jäsenkirje toukokuussa 2015.

Mukavaa kevättalvea kaikille!

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

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