SÄKKIJÄRVEN LAVOSTEN SUKUSEURA

Jäsenkirje 1/2016

Hyvä sukulainen!

Sukuseuran toinen yhteinen matka Koti-Karjalaan.
Lähde kesäkuussa 2016 Säkkijärvelle ja Viipuriin.
Nyt mukana myös käynnit Lavolassa ja Säkkijärven rannikolla!
Seuran hallituksella on ilo ilmoittaa, että ensi kesänä, 18.-19.6.2016 tullaan jälleen
järjestämään Lavosten sukuseuran matka Karjalaan: lähdemme Säkkijärvelle ja Viipuriin.
Tällä kertaa jakaannumme mennessä Säkkijärven kirkolla kahteen ryhmään: toinen lähtee
käymään suvun ikiaikaisilla asuinsijoilla Lavolassa ja toinen suuntaa Säkkijärven
rannikolle Santajoelle, Lapinniemeen ja muille merellisille näköalapaikoille.
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:
18.6.2016 (lauantai)
Lähtö 6.00 aamulla Helsingistä
Reitti on seuraava: Helsinki-Porvoo-Kouvola-Vaalimaa-Säkkijärvi-Viipuri.
Saavumme Säkkijärven kirkonkylään. Siellä jakaannutaan kahteen ryhmään: toinen lähtee
sisämaahan Lavolaan, toinen Säkkijärven rannikolle. Lavolaan mennään 8-paikkaisella
nelivetoautolla, rannikolle taas omalla bussilla. Reitit kohteisiin määräytyvät sen mukaan,
missä kunnossa paikalliset tiet ovat juuri silloin. Perillä kohteissa nautimme pannukahvit ja
grillimakkarat.
Illaksi menemme Viipuriin. Illallisen syömme ravintola Marco Polossa ja yövymme
perinteikkäässä Viipuri-hotellissa Viipurin keskustassa. Muuten ilta on vapaan ohjelman
aikaa: on mahdollisuus kierrellä, katsella ja tehdä ostoksia Viipurin keskustassa omin päin.

19.6.2016 (sunnuntai)
Lähdemme liikkeelle hotellista aamupalan jälkeen. Teemme bussilla n. tunnin kiertoajelun
Viipurin keskustassa ja ympäristössä. Vietämme toisen tunnin tuliaisostoksilla Karusellimarketissa. Sitten suuntaamme kotia kohti. Reitti on Viipuri–Vaalimaa–Kouvola–Porvoo–
Helsinki.
Matkan hinta on 200 €. Siitä 75 € on ryhmäviisumin maksu ja loput 125 € muita
matkakustannuksia. Hintaan kuuluu yöpyminen hotelli Viipurissa 2 hengen huoneessa,
aamiainen hotellilla, Marco Polon illallinen (ei juomat), opastus, rajaluvat ja picnic-tarjoilu
lauantain retkillä.
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 Säkkijärvelle ja Viipuriin, toimi näin:
1 Ilmoittaudu matkalle puheenjohtaja Heljä Koskiselle 15.4.2016 mennessä tekstiviestillä
numeroon 0400-602 218 tai sähköpostitse helja.koskinen@gmail.com
Kun ilmoittaudut, ilmoita jokaisen matkallelähtijän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Ilmoita samalla, haluatko Lavolan vai rannikon retkelle. Jos haluat osallistua lauantaina
18.6. yhteiselle illalliselle Viipurissa Marco Polo -ravintolassa, niin ilmoita valitsetko liha-,
kana- vai kasvisvaihtoehdon (liha: borssikeitto + sianlihapihvi muusilla, kana: lämmin
lohisalaatti + Kievin kanaa, kasvis: tarkentuu vielä)

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) 30.4.2016 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, kuten
vuoden 2015 Säkkijärven–Viipurin -matkammekin oli!

Kerrothan matkasta myös perheellesi, sukulaisillesi ja ystävillesi - sellaisillekin, jotka eivät
ole sukuseuran jäseniä. Hekin ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan!
Erityisesti toivomme taas, että nuorempi sukupolvi innostuisi lähtemään Koti-Karjalaan.
Pyrimme järjestämään opastuksen niin, että se kiinnostaa myös nuoria.

Vuosikokous 2016
Teimme 2015 sukutapaamisen ja vuosikokouksen yhteydessä päätöksen, että
vuosikokous tullaan jatkossa järjestämään joka toinen vuosi – joka toisena vuonna
järjestetään kotiseutumatka Karjalaan. 2016 on matkan vuoro. Pidämme kuitenkin
Säkkijärvi-Viipuri -matkan yhteydessä lyhyen kokouksen, koska erovuoroisten hallituksen
jäsenten tilalle pitää valita uudet. Seuraavassa jäsenkirjeessä kerrotaan kokouksen
kulusta.

Jäsenmaksu 2016
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 15.4.2016 mennessä. Tämän jäsenkirjeen mukana
seuraa tilisiirtolomake, jolla jäsenmaksun voi maksaa.
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.
Jos haluat jatkossa jäsenkirjeesi sähköisenä paperisen sijaan, ilmoita siitä myös Ullalle.
Vahvista samalla mihin sähköpostiosoitteeseen haluat kirjeen.

Mukavaa kevättalvea kaikille!
Heljä Koskinen
puheenjohtaja
0400-602 218
helja.koskinen@gmail.com
Liisa Wilska
sihteeri
050-592 4061
liisa.wilska@netlife.fi

