
SUKUSEURA LYYTIKÄISET RY • Heinäkuu / 2015

Jäsentiedote

  
  ...tai majoitu sukulaispaikalla Kotipurossa: 

Lähellä Heinäveden keskustaa, noin 40 kilometrin 
päässä Valamosta sijaitsee majatalo Kotipuro. 

Tällä paikalla asuu nyt neljättä polvea Kerman 
Lyytikäisiä, jotka ovat Vaalumäen sukuhaaraa. 
Lyytikäisen pientila on jo useita vuosia tunnettu 
mansikkapaikkana – ja mansikkaa viljellään yhä. 
Aiempina vuosina on laivuri Lassi tarjonnut majoi-
tuksen lisäksi myös laivakyytiä matkailijoille.

Yrityksessä on nyt menossa sukupolvenvaihdos, 
kun Lassi ja Sukusanomiamme jutuillaan avustanut 
Anni väistyvät ja Riku Lyytikäinen vaimonsa Jonnan 
kanssa sekä heidän neljä lastaan jatkavat majatalon 
pitoa. Monta asiaa muuttuu, kunhan uudet asukkaat 
saavat remontin valmiiksi päätalossa ja muuttavat 
siihen. Haassa on jo hevonen, sisällä pari kissaa ja 
muitakin eläimiä on aikomus ottaa. 

Nykyisellään Kotipurossa ei tarjota aamiaista, mutta 
majatalon keittiössä on mahdollisuus kokata itse. 
Läheinen Kermankeitaan ravintola ja Lounas-kahvila 
Lumous avaavat myös ovensa aamupäivällä.

Kotipuron väki toivottaa vieraat tervetulleiksi!

Kotipurontie 3, 79910 Kerma   
puh. 040 5781 842 (Riku Lyytikäinen)
www.kotipuro.fi 

KoKousKutsu
Sukuseura Lyytikäiset ry:n sääntömääräinen 
varsinainen sukukokous pidetään su 2.8.2015 

klo 13.00 alkaen Heinäveden Valamossa, 
Valamontie 42, 79850 UUSI-VALAMO.

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 9. pykälässä mainitut asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Kaksipäiväinen sukutapaaminen Heinävedellä

Lauantai 1.8.2015
klo 14 Kokoontuminen palvelukeskuksessa (neuvon- 
  ta) ja lähtö retkelle Lintu lan luostariin (esittely  
 5 e/hlö), Varistaipaleen kanavalle ja Valamon 
 luostarin hautausmaalle. Retki tehdään osal-
 listujien autoilla*. 
klo 20 Mahdollisuus iltaristeilyyn Taivallahden kana-  
 valle, kesto 2 t, hinta aikuiset 20 e, lapset 10 e.

sunnuntai 2.8.2015
klo 10  Kokoontuminen kokoustila Viinituvassa** ja 
 vapaata seurustelua.
klo 12  Lounas Kahvila-Ravintola Trapesassa, 
 noutopöytä 14 e.
klo 13  Varsinainen sukukokous, jonka alussa 
 veli Simeonin pitämä luento suvun 
 merkityksestä ortodokseille.

Majoittumista varten on Valamosta ennakkovarat-
tuna 15.7. asti muutama huone sukuseuran käyttöön. 
Varaukset suoraan Valamoon, puh. 017 570 1810 
(ma–pe 9–15.30), myyntipalvelu @valamo.fi.

Majoitusta voi kysyä myös esim. Lintulan luostarista, 
Honkasalontie 3, 79830 Palokki, puh. 0206 100 505, 
lintulan.luostari@ort.fi tai www.lintulanluostari.fi
Karvion Lomakeskuksesta, Takunlahdentie 2, 
79810 Karvion kanava, puh. 017 563 603 tai 
info@karvionlomakeskus.fi, www.karvionlomakeskus.fi 

*Jos tulet Valamoon lauantaina klo 14.40 saapuvalla bussilla, 
ilmoita tästä etukäteen puheenjohtajalle (0400 253 150) tai 
sihteerille (050 302 7478), niin yksi retkiautoista jää odotta-
maan tuloasi.

**Viinitupa on käytössämme lauantaina klo 17.30 alkaen ja 
sunnuntaina koko päivän. 

http://www.kotipuro.fi


HYVÄ tIEtÄÄ

www.sukusivut.com 

Sukuseuran kokouksista määrätään seuran sääntöjen pykälissä 7– 9 

www.heinavesi.fi

Heinäveden matkailun sivuilta löytyy muita aktiviteetteja, tapahtumia 
ja lisää majoitusvahtoehtoja. 

www.matkahuolto.fi

Helsingistä on kaksi suoraa bussiyhteyttä Valamoon. 
Päivittäin lähtö Helsinki / Kamppi: klo 8.30 – Valamon luostari klo 14.40, 
matka-aika 6 t 10 min.
M–P, SS, lähtö Helsinki / Kamppi: klo 14 – Valamon luostari klo 19.55, 
matka-aika 5 t 55 min.

Reitti: Helsinki – Lahti – Heinola – Mikkeli – Juva – Varkaus – Valamon luostari. 

Valamosta on kaksi suoraa bussiyhteyttä Helsinkiin. 
Päivittäin lähtö Valamon luostari: klo 9.20 – Helsinki / Kamppi klo 15.50, 
matka-aika 6 t 30 min.
M–P, SS, lähtö Valamon luostari: klo 12.15 – Helsinki / Kamppi klo 18.50, 
matka-aika 6 t 35 min.

Sunnuntaisin Valamosta lähtee bussi Helsinkiin myös klo 17.30. 
Yksi vaihto Mikkelissä (vaihtoaika 5 min). Helsinki / Kamppi klo 23.50

Reitti: Valamon luostari – Varkaus – Juva – Mikkeli – Heinola – Lahti – Helsinki. 

Tarkempia tietoja, pysäkkilistaus ja lisää vaihtoehtoja netissä. 

www.vr.fi
Valamoon junalla – nettisivuilta löytyy useampia vaihtoehtoja.

www.finnair.com
Lentoyhteydet Joensuuhun, (Joensuusta Valamoon on 65 km).

Valamon sivuilta löytyy myös linkit liikenneyhteyksistä ja myyntipalvelun 
varanumerot ruuhkatilanteita varten.
www.valamo.fi/liikenneyhteydet.html 

Ajo-ohjeet Valamoon löytyvät sivulta
www.valamo.fi/ajo-ohjeet.html


