
Lavosten sukuseuran matka Säkkijärvelle ja Viipuriin

Varhain lauantaiaamuna 6.6.2015 starttasi iloinen 32:n hengen seurue kohti “Koti-Karjalaa” 
- Säkkijärveä ja Viipuria. Mukana oli sekä nuoria että vanhoja Lavosia, ikähaitari taisi olla 
n. 20 ikävuodesta 85:aan. Väkeä nousi Puolakan Valmismatkojen bussin kyytiin 
Helsingistä, Porvoosta, Kouvolasta ja Myllykoskelta.  Saavuimme hyvissä ajoin 
Vaalimaalle, jossa tullimuodollisuudet selvitettiin nopeasti. Pian saavuimmekin jo 
Säkkijärvelle. Ensin vierailimme Säkkijärven vanhan hautausmaan paikalla olevassa 
muistolehdossa, johon oli tuotu edellisen käynnin jälkeen jälleen lisää vanhoja hautakiviä. 
Kivistä saattoi lukea tuttuja sukunimiä: Hovi, Parkko, Ylä-Outinen, Pukki jne. Myös Sylvin-
pappissuvun iso muistomerkki oli paikoillaan. Sitten kiertelimme bussilla kirkonkylää ja 
pysähdyimme tovin kirkon raunioilla ja muistomerkillä. Matkanjärjestäjä tarjosi meille siellä 
lasin kuohuvaa, jonka nautimme entisen Säkkijärven ja menneitten sukupolvien kunniaksi. 
Muuten elämä Säkkijärvellä - tai Kondratjevossa - näytti kulkevan omaa verkkaista 
kulkuaan. Vanhoja taloja oli korjailtu ja maalattu ja uuttakin rakennettiin. Entisen sovhoosin 
suuret rakennelmat, navetat ja sikalat näyttivät hylätyiltä ja tyhjiltä.

Oli aika jatkaa matkaa kohti Viipuria. Matkalla poikkesimme nopeasti entisen Vahvialan 
kunnan Tervajoen kylällä. Näimme mm. vanhan suomalaisen, äskettäin palaneen 
kansakoulun rauniot.  Sitten saavuimme Viipuriin. Majoituimme Kauppatorin varrella 
sijaitsevaan hotelli Victoriaan. Hotelli oli siisti ja hyvätasoinen. Opas Larissan vetämällä 
kaupunkikierroksella tutustuimme kaupungin historiaan ja tärkeimpiin nähtävyyksiin. 
Saatoimme havaita, että Viipurin ulkoasu oli monilta osin ilahduttavasti kohentunut: 
saneeraus- ja restaurointitöitä tehtiin useissa rakennuksissa ja kadut olivat siistiytyneet. 
Myös uutta rakennettiin, mutta ympäristön rakennuksiin soveltuvaan tyyliin - “Citymarket-
laatikoita” ei ainakaan kaupungin keskustassa näkynyt. Aallon kirjastorakennus oli aivan 
upea - senhän suomalaiset ovat saneeranneet.  Kaupungilla näkyi paljon nuoria perheitä 
lapsineen ja myös turisteja. Sinä viikonloppuna Viipurissa oli meneillään jonkinlaiset 
keskiaikapäivät. Linnan tuntumassa näkyi paljon kauniissa keskiajan asuissa olevia 
ihmisiä. Viipurin vanhoihin kortteleihin oli ilmestynyt sitten viime näkemän 
mukavannäköisiä pikku ravintoloita ja putiikkeja. 

Sitten oli yhteisen illallisen vuoro Pyöreässä Tornissa.  Pyöreä Torni oli myös restauroitu ja 
remontoitu - lopputulos oli tyylikäs. Ruoka oli maittavaa ja viihdyimme hyvin.

Sunnuntaina aamupäivällä oli vielä aikaa tehdä kävelykierroksia kaupungilla: 
Torkkelinpuistossa, Vesiportinkadulla ja muilla keskiaikaisilla kujilla, 
Punaisenlähterientorilla ja Salakkalahdella, jossa erityisesti upeaksi restauroitu, valtava 
suomalainen 1930-luvun funkisrakennus, Savo-Karjalan Tukkuliike, ihastutti. Monia 
muitakin vanhoja suomalaisrakennuksia näimme: Lallukan talon, KOP:n talon, Hackmanin 
talon, Taidemuseon, Weckrothin talon jne jne. 

Puoliltapäivin alkoi sitten kotimatka - ensin tosin kävimme Neitsytniemellä sijaitsevassa 
suuressa Karuselli-marketissa, josta oli hyvä hankkia edulliset tuliaiset kotiin. Kotimatka 
sujui nopeasti. Rajanylityskin meni jällen sujuvasti - edellämme olleesta sadan hengen 



kiinalaisseurueesta huolimatta.  Kaiken kaikkiaan: erinomainen reissu! Erityiskiitoksemme 
sai Puolakan Valmismatkojen kuljettaja Kari, joka selvitti kaikki tilanteet 
kymenlaaksolaisella tyylillä ja huumorilla. 

Lähetää pian uuvestaa!


