
 

 

Vornasten Sukuseura ry.    

Sukukokouksen ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet 
 

Olemme järjestäneet monipuolisen ohjelman kokouspäivälle. Voit osallistua kaikkiin ohjelman osioihin tai 
pelkästään sukukokoukseen. Tervetuloa! 

 

Aika  1.7.2022, klo 10–20, sukukokous klo 13-17 

Paikka Kuopio: Scandic Kuopio, Satamakatu 1 
 Majoitustarjous kirjeen lopussa 
 
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu puhelimitse Eira Varikselle, puh. 050 3074806 (voit laittaa myös 

tekstiviestin), sähköposti eiravaris@gmail.com  
tai sähköisesti alla olevan linkin kautta 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6TYQ8yzs4pq2Wndn_k4wNEI4
t9yjlnrgKt_p57MphXyQpwA/viewform  
 
Muista ilmoittautua viimeistään 15.6.2022! 
Kerro osallistutko Riisan vierailuun, syötkö lounasta vuosikokouksessa 
(mahdollinen ruokavalio), ja osallistutko risteilylle (ja ruokavaihtoehto)!  
 

Ohjelma 
10.00  Tutustuminen Suomen ortodoksiseen kirkkomuseo Riisaan.  

Osoite: Karjalankatu 1, 70110 Kuopio 
Lisätietoja: https://www.riisa.fi/ 
RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo on valtakunnallisesti, 
kansainvälisesti ja maakunnallisesti merkittävä erikoismuseo. 
Sukuseura tarjoaa sisäänpääsyn.   

 
11.30  Ilmoittautuminen sukukokoukseen, Hotelli Scandic, Satamakatu 1 

– mahdollisuus ostaa sukuseuran tuotteita (sukukoru, tuubihuivi, sateenvarjo, 
kassi, pipo, Karjalan Voikoit -kirja, varaa käteistä rahaa) 

 
12.00 Lounas (buffet), omakustannusosuus 20 € maksetaan kassalle 
 
13.00  Puheenjohtajan tervehdys 

Vuosikokous, kokousaineisto tässä kirjeessä  
Kahvit – sukuseura tarjoaa 

  
14.30  Kanteletohtori Arja Kastinen konsertoi ja kertoo kanteleensoittaja ja -tekijä 

Antero Vornasesta 
Yhteistä seurustelua, tuo mukanasi sukuun liittyviä muistoja ja materiaaleja 
esim. valokuvia  

  Katsaus sukuseuran tulevaan toimintaan 
 
16.00  Tilaisuus päättyy, jonka jälkeen mahdollisuus osallistua laivaristeilyyn 

Kallavedellä, klo 16.30. 
   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6TYQ8yzs4pq2Wndn_k4wNEI4t9yjlnrgKt_p57MphXyQpwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6TYQ8yzs4pq2Wndn_k4wNEI4t9yjlnrgKt_p57MphXyQpwA/viewform


 

 
16.30 – 18.00  Laivaristeily Kallavedellä, omakustanteinen, mahdollisuus ruokailuun  
   
Saaristokaupunkikierros, m/s QUEEN R https://www.roll.fi/ 
 
Aika klo 16.30 – 18.00 
 
Risteilyhinta 
20 € aikuiset 
10 € lapset (5-16 v) 
17 € eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, ryhmät (yli 10 henkeä) 

Ruokailu laivalla (edellyttää ennakkotilauksen, ilmoita ruokavaihtoehto ilmoittautumisen yhteydessä) 

19,50 € aikuiset 
9,50 € lapset (5-12 v), sis. lasten menu 

Illallismaksu sisältää pöytävarauksen laivan ravintolaan. 

KAIKILLE ALKUUN: Laivan samettinen viherkeitto + ruissipsit 
Kotimaisista herneistä ja yrteistä tehtyä heleänvihreää, samettista keittoa, ruissipsejä (L), pyydettäessä myös 
erikoisruokavaliot huomioidaan. 
 
PÄÄRUOKAVAIHTOEHDOT: (valitse yksi) 
 
1.Savumuikkuruukku; suussa sulavia savumuikkuja valkoviini-kermakastikkeessa, varhaisperunat, tilliä ja voita, 
kesäsalaattia, (L,G) 
 
2. Härkäruukku; uuniruukussa haudutettua mureaa kotimaista naudanlihaa kermakastikkeessa, varhaisperunat ja 
kesäsalaattia. (L,G) 
 
3. Laivan Kanaleipä; yrttiöljyllä marinoitua kanafilettä täysjyvätoastilla, juustokuorrute, marinoitua punasipulia, 
tomaattia, tsatsikia, lisänä varhaisperunasalaattia ja vihersalaattia. (L) 
 
4. Laivan Vegeleipä; hernepihviä, salaattijuustoa, juustokuorrute, täysjyvätoast, tsatsikia, tomaattia, marinoitua 
punasipulia, lisänä varhaisperunasalaattia ja vihersalaattia. (L) Saatavilla myös vegaanisena. 
 
Lapsille voi tilata pääruuan ylläolevalta listalta lasten annoksena tai sitten vaihtoehtoisesti: Laivan lihapullat, 
perunamuusi, vihreä salaatti. 
 
LOPUKSI VÄHÄN MAKEAA (L, G): 
Mustikkapiirakkaa ja vaniljavaahtoa (L), kahvia/teetä 

 
Majoitustarjous Scandic hotel Kuopio, Satamakatu 1 , puh. +358 300 308 454 
 
 
Hinta 129 € yhden hengen huone / vuorokausi tai  149 € kahden hengen huone / vuorokausi 
 

https://www.roll.fi/

