
      
SÄKKIJÄRVEN LAVOSTEN SUKUSEURA 
 
 
Hyvä sukulainen!    Jäsenkirje 1/2018 
 

 
Ensi kesänä taas Lavolaan ja Viipuriin! 
 
Sukuseura järjestää 30.6.-1.7.2018 jälleen matkan Karjalaan. Nyt on halutessa 
mahdollisuus käydä menomatkalla Säkkijärvellä  Lavolassa tai vaihtoehtoisesti mennä 
suoraan Viipurin mielenkiintoisia nähtävyyksiä katsomaan  ja Viipurin tunnelmaa 
aistimaan.   
 
Matkalle mahtuu mukaan 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.  Matka toteutuu, jos saamme 
30 henkeä mukaan. Mukaanlähtijöiden ei tarvitse olla seuramme jäseniä – kaikki ovat 
tervetulleita! 
 
Matkan ohjelma tulee olemaan seuraava: 
 
Lauantai 30.6.2018 
 
Lähtö klo 6.00 Helsingistä 
Ajamme reittiä Helsinki-Porvoo-Kouvola- Myllykoski-Hamina-Virojoki-Vaalimaa-Säkkijärvi-
Viipuri-Vaalimaa. Saavumme Säkkijärvelle n. klo 12.00.  Siellä osa porukasta siirtyy 
toiseen linja-autoon, joka jatkaa käynnille Lavolan kylään.  Osa jatkaa suoraan Viipuriin 
tutustuen iltapäivän omatoimisesti kaupunkiin.  Lavolan-kävijät tulevat Viipuriin illalla. 
 
Illallinen syödään ravintola Espilässä klo 19.00 ja yövymme tunnelmallisessa Letutshasja 
Mysh -hotellissa (LM on suomeksi ”lentävä hiiri” eli lepakko). Hotelli on kokemusten 
mukaan hyvätasoinen, mutta se on huomioitava, että huoneet ovat 2. Ja 3. kerroksissa ja 
vanhassa talossa ei ole hissiä.  Hotellin rakennus on entinen insinööri E.F. Gallénin talo, 
rakennettu vuonna 1874, arkkitehtina Viipurin kaupunginarkkitehti F.A. Odenwall.    
 
Sunnuntai 1.7.2018 
 
Lähdemme liikkeelle hotellilta aamupalan jälkeen. Teemme bussin kanssa kiertoajelua 
kaupungilla ja klo 11.00 tienoilla menemme Viipurin taidemuseoon (arkkitehti Uno 
Ullbergin 1930  suunnittelema taidemuseorakennus on Aallon kirjaston ohella Viipurin 
merkittäviä moderneja julkisia rakennuksia. Sitä on verrattu Akropoliihin kauniin pylväikön 
ja sijainnin takia. Nykyään museossa toimii Pietarin Eremitaasin sivutoimipiste).  Meille on 
varattu taidemuseolla asiantunteva opastus.  Sen jälkeen vietämme tunnin tuliaisostoksilla 
Karusellimarketissa. Ostoksia voi tehdä myös rajalla olevassa Duty-free –shopissa.    
Sitten bussin nokka suunnataan Suomea kohti ja reittiä Kouvola-Elimäki-Helsinki 
palaamme klo 20.30 takaisin Helsinkiin.   
 
Matkan hinta on 230 €. Siitä 75 € on ryhmäviisumin maksu ja loput 155 € muita 
matkakustannuksia.  Hintaan kuuluu yöpyminen Lepakkohotellissa kahden hengen 
huoneessa (yhden hengen huoneesta 25 € lisämaksu), aamiainen hotellilla, Espilän 



illallinen (ei juomat),  pääsy taidemuseoon, opastus ja Lavola-luvat. Lisäksi Lavolaan 
lähtijät maksavat paikallisen tilausbussin kuljetukset, n. 20-30 € lähtijämäärästä riippuen.   
 

Jos haluat mukaan Lavola–Viipuri -matkalle, toimi näin: 
 

1 Ilmoittaudu matkalle puheenjohtaja Heljä Koskiselle 20.4.2018 mennessä tekstiviestillä 

numeroon 0400-602 218 tai sähköpostitse helja.koskinen@gmail.com 
 
Kun ilmoittaudut, ilmoita jokaisen matkallelähtijän nimi (kaikki nimet), syntymäaika, 
syntymäpaikka, passinnumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  Ilmoita samalla 
lähdetkö/lähdettekö Lavolan retkelle.   
 

2  Puolakan Valmismatkat lähettää Sinulle laskun kotiin, maksa se.  Laskun mukana tulee 

tarkka aikataulu – koska ja mistä bussi lähtee Helsingistä lauantaiaamuna ja koska se on 
muissa kohteissa. 
 

3 Lähetä Puolakan valmismatkoille (os. Sarannontie 11, 45360 Valkeala) 8.5.2018 

mennessä  
 

• 1 passikuva (värillinen), jos passi vanhempi kun 6kk, sama kuva ei käy 
• selkeä mustavalkoinen valokopio passin kuvasivun aukeamasta (kopiota ei saa 

pienentää eikä suurentaa) 
• täytetty viisumianomus (https://www.puolakka.com/venajan-viisumi-/) 

 
 
Huom! Passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen. 
 
Ryhmäviisumiin kuuluu venäläinen hoitokuluvakuutus, mutta Puolakka suosittelee 
ottamaan myös henkilökohtaisen matkavakuutuksen.   
 
Kerrothan matkastamme myös perheellesi, sukulaisillesi ja ystävillesi – sellaisillekin, jotka 
eivät ole seuran jäseniä.  Hekin ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan matkalle 
hauskassa seurassa! 

 
Kilpailu seuran ”tunnuslauseesta” 
 
Viime vuosikokouksessa jäsenistön taholta tuli aloite seuran oman jäsenpinssin 
tekemisestä. Hallitus otti haasteen vastaan ja pinssiä ollaan valmistelemassa hyvää 
vauhtia.  Mietimme hallituksessa, että pinssin ohella olisi mukava saada Lavosten 
sukuseuralle oma tunnuslause: jokin vanha säkkijärveläinen sanonta, sananlasku tai 
sutkaus, jota sitten voisimme käyttää eri yhteyksissä, painotuotteissamme jne.  
Säkkijärveläisethän eivät tunnetusti koskaan ole jääneet sanattomaksi vaan sutkauksia on 
syntynyt tilanteessa kuin tilanteessa. 
 
Nyt jäsenistölle julistetaankin kilpailu: ehdottakaa mielestänne hyvää tunnuslausetta 
sukuseurallemme. Lähettäkää ehdotukset 15.6.2018 mennessä seuran sihteerille Liisa 
Wilskalle: eliisa.wilska@gmail.com tai 050-592 4061. Hallitus käy läpi kaikki ehdotukset ja 
valitsee voittajan (tai jos sopivia ehdotuksia ei tule, pidättäytyy valitsemasta tällä kertaa).  
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Voittaja saa hienon nahkaselkäisen painoksen Väinö Sepän Säkkijärvi-historiikista 
”Säkkijärvi kautta aikojen”. 

 
Seuran jäsenmaksu 
 
Säilyy entisellään: henkilöjäseneltä 10 € / vuosi ja perhejäsenyys 15 € / vuosi.  Maksun 
saaja on Säkkijärven Lavosten sukuseura ja tilinnumero FI90 5358 0620 1451 33. 
 
Maksathan jäsenmaksun eräpäivään 15.4.2018 mennessä.   
 
Jos nimi- tai osoitetietosi ovat muuttuneet, ilmoita muutoksesta jäsenrekisterin pitäjälle Ulla 
Olssonille, 040-551 2594 tai ullama.olsson@gmail.com 
 
Jos haluat jatkossa jäsenkirjeesi sähköisenä, etkä ole siitä vielä ilmoittanut, kerro siitä 
Ullalle. 
 
Mukavaa kevättalvea kaikille jäsenillemme! 
 
 
Heljä Koskinen 
Puheenjohtaja 
0400-602 218  
helja.koskinen@gmail.com 
 
 
Liisa Wilska 
Sihteeri 
050-592 4061 
eliisa.wilska@gmail.com 
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