
SÄKKIJÄRVEN LAVOSTEN SUKUSEURA

                   Jäsenkirje 2/2015

Hyvä sukulainen!

Sukuseuran vuosikokous 2015 pidetään Verlassa

Vuoden 2015 sukutapaaminen ja vuosikokous on päätetty pitää 

                                 lauantaina 22.8.2015 alkaen klo 12.30 

Verlan ruukkikylässä Jaalassa. Tarkempi kokouspaikka on Verlan Seuratalo, os. 
Verlantie 346, Jaala (Kouvola). 

Verlan pieni ruukkiyhdyskunta syntyi 1870-luvun alkupuolella Jaalan ja Valkealan pitäjien 
rajamaille Pohjois-Kymenlaaksoon. Se oli osa kehitystä, jonka tuloksena Kymenlaaksosta 
kasvoi Suomen merkittävin puunjalostusmaakunta.  Vanha tehdasmiljöö Jaalan 
Verlankosken äärellä sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Verla 
hyväksyttiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1996. Verlan puuhiomo ja 
pahvitehdas ovat ainutlaatuinen ja eheä tehdaskokonaisuus Suomen metsäteollisuuden 
varhaisvuosilta. Kokonaisuutta täydentävät voimalaitokset, historialliset rakennukset, 
idylliset työläismökit sekä esihistoriallinen kalliomaalaus.



Nykyisin ruukkikylässä toimii useita pikkupuoteja ja pajoja, joissa paikalliset käsityöläiset 
esittelevät ja myyvät tuotteitaan. 

Kun olemme pitäneet kokouksen Seuratalolla, siirrymme klo 15.00 ruokailemaan Verlan 
makasiinikahvilaan, jossa meille on katettu perinteinen karjalainen pitolounas lähiseudun 
tuoreista raaka-aineista. Lounaan hinta on 20 €/aikuinen ja lapset alle 12 v 1 €/ikävuosi.  

Klo 17.00 meille on järjestetty opastettu kierros Verlan vanhaan puuhiomoon ja 
pahvitehtaaseen. Tehdasmuseoon voi tutustua vain oppaan johdolla - opas toimii tehtaan 
“tulkkina” ja elävöittää museota tarinoillaan. Kierros kestää 50-60 minuuttia. Kierroksen 
hinta on 6 €/henkilö. 

Verlassa voi myös yöpyä. Kesäkaudella on käytössä  noin 70 vuodepaikkaa. Kaikki mökit 
sijaitsevat kävelymatkan päässä tehdasmuseolta. Voitte yöpyä aidossa 1800-luvun lopun 
työläismökissä tai retrohenkeen Kymiyhtiön entisen lomakylän mökissä. Rauhaa etsiville 
on tarjolla pieniä hirsimökkejä honkain keskellä. Majoitusvaraukset voi tehdä tästä linkistä: 
http://www.verlanmokit.fi/ tai puhelinnumerosta 0400-718 248.

   

Sukutapaamiseen ilmoittaudutaan maanantaihin 10.8.2015 mennessä puheenjohtaja 
Heljä Koskiselle, puh. 0400-602 218. helja.koskinen@gmail.com tai sihteeri Liisa 
Wilskalle, 050-592 4061, liisa.wilska@netlife.fi
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Jäsenmaksu 2015

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 27.6.2015 mennessä. Tämän jäsenkirjeen viimeisellä 
sivulla on tilisiirtokortin kopio, jossa olevilla tiedoilla voit maksaa jäsenmaksun.

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.

Matka Säkkijärvelle ja Viipuriin

Tätä kirjoitettaessa sukuseuramme yhteinen matka Koti-Karjalaan, Säkkijärvelle ja 
Viipuriin on vasta edessä. Lähdemme lauantaina 6.6.2015 ja palaamme 7.6.2015. 
Matkalle on lähdössä mukaan 32 innokasta sukuseuralaista, mukana useita nuoria. 
Palattuamme tulemme kertomaan kuvin ja kertomuksin retkestämme sukuseuran 
kotisivuilla ja tietenkin elokuun sukutapaamisessa Verlassa. 

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!  Tapaamisiin Verlassa!

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

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