
Kiiskisten sukuseura järjestää suvun 2. yhteiskokoontumisen
Jos suvussasi on isän tai äidin kautta Kiiskisiä, Kiiskiä, Erosia, Ruottisia tai Marineja, kuulut 1400-lukulaisen 
lautamies Paavali Kiiskisen jälkeläisiin!

Lauantaina 2.7. kokouksen päiväohjelma tarjoiluineen (ei sisällä illallista): 
osallistujille 50 €, lapsille 4 – 14 v. 20 €, alle 4 v. ilmainen

Bysanttilainen juhlaillallinen (kasvis-, kala- tai lihavaihtoehto): 
osallistujille 30 €, lapset 4-14 v.  15 €, alle 4 v. ilmainen

kevytvaihtoehtona Valamolainen teepöytä 10 € (iltaohjelmaan voi osallistua myös ilman 
tilattua tarjoilua)

Tutustu sukutapaamisemme ohjelmaan seuraavilla sivuilla ja täytä kokous- ja 
juhlaillallisilmoittautumislomake hyvissä ajoin sukuseuran verkkosivuilla tai sähköpostilla 
sihteeri@kiiskistensukuseura.fi
Erinomaisen huokeat majoitukset sisältävät luostariaamiaisen. Tarjoukset ovat voimassa 
perjantaista sunnuntaihin (katso sivu 3)

Tervetuloa Kiiskisten sukuväen tapaamiseen 
Valamon luostarin kulttuurikeskukseen

pe – su 1.- 3.7.2022

https://kiiskistensukuseura.fi/
mailto:sihteeri%40kiiskistensukuseura.fi%20?subject=Ilmoittautuminen%20sukuv%C3%A4en%20tapaamiseen%202022


Lauantai 2.7. ohjelma
(päiväohjelman tarjoilu sisältyy kokousmaksuun)

klo 9.00 alkaen 
vastaanotto palvelukeskuksessa (ks. kartta 2 i) 
- sukupöydästä saat maksetut osallistumiskortit yhteystietojasi vastaan
- majoitus- ja oheisohjelmamaksut suoritetaan talon vastaanottoon
Trapesassa tarjolla kahvi/tee/kaakao/mehu sekä keksiä

klo 11.00 
Tutustumisavaus kulttuurikeskuksen suuressa salissa
- alkumaljana Kontiomehun Lehtikuohua (alkoholiton), alle 7 v. oma tarjoilu
- avausohjelman jälkeen mutkatonta cocktail-tyyppistä tutustumista
- vapaassa aikataulussa voitte siirtyä lounaalle, mikä vähentää jonotusta

n. klo 11.45/12 – 13.30 
Ravintola Trapesan noutopöytäruokailu 
sisältää
- salaattipöydän lisukkeineen, liha,- kala- ja kasvisruokavaihtoehdot
- leivät ja ruokajuomat, jälkiruoan sekä kahvin/teen
* viiniä tai olutta voi ostaa ravintolamyynnistä *

Lounaalla tai sen jälkeen klo 13-13.25 on mahdollista kokoontua 
sukuhaaroittain, jos sukukokousasioita on vielä tarpeen pohjustaa.

klo 13.30 
Juhlakokous (kulttuurikeskuksen suuri sali)
- lapsille oma tila [juhlasalin oikea takakulma], vanhempien vastuulla
  teemana: Tuhannen ja yhden yön satujen seikkailija prinsessa
  Sheherazade Sinbad.
- kokouksen avaus, yhdistyksen varapuheenjohtaja Rauna Kiiskinen
- kokouksen järjestäytyminen ja sääntöjen mukainen kokoustaminen

klo 14.45 
ryhmäkuvaustauko
- tauon jälkeen kokouksen jatko
- sukututkimuksen ll-vaiheen esittely, sukututkija Ari Kolehmainen

Kokouksen jälkeen kahvi-/tee-/kaakao-/mehu- ja luostarimunkkitarjoilu
ravintola Trapesan noutopöydästä vapaalla aikataululla

16.30 – 19 
TAUKO: luostarin muu tarjonta (katso seuraava sivu)

klo 19.30 – 23 ravintola Trapesassa
KIISKISTEN SUVUN LÄMMINHENKINEN ILTAJUHLA

Juhlaillallisella monipuolista ohjelmaa.

Kuva: valamo.fi



Luostarin tapahtumatarjonta
Valamon Luostari tarjoaa paljon erilaisia aktiviteettejä ja nähtävää, 
kuten:

Viini- ja viskikierroksia pienryhmille.

Rantasaunaan voi tehdä varauksia vastaanotosta.

Laivarannan grillipaikka on vapaasti käytettävissä.

Kirkon palveluksiin voit osallistua hetkeksi tai 
pidemmäksi aikaa!
Kunnioitathan tilaisuuksia sekä hiljaisuudella että pukeutumisellasi
(esim. ei ranta-asuja, shortseja, minihameita tms.)

Museo ja vaihtuvia näyttelyitä.

Ulkoilureittejä ja risteilyjä.

Lue lisää Valamon Luostarin aktiviteeteistä ja tarjonnasta 
osoitteessa www.valamo.fi

Majoittumiset
Keskus majoittaa sukuvieraita oheisin hinnoin perjantaista sunnuntaihin 
saakka. Molempina päivinä voidaan tavata suvun jäsenten kesken.
Majoitushinnat voimassa 30.4.2022 asti koodilla “Kiiskiset”. Varaukset
puhelimitse 017 570 1810 tai os. myyntipalvelu@valamo.fi

Varaamasi majoitus (hinnat vuorokaudelta) ja mahdolliset oheisohjelmat 
kuuluu maksaa Valamon palvelukeskukseen saavuttuasi.

Majoitusvaihtoehtoja: (kartta seuraavalla sivulla)
Sillankorva, 1 hengen huone 
100 € /hlö sisältäen luostariaamiaisen.
-varattavissa kolme huonetta, kussakin oma kylpyhuone.

Luostarihotelli 2 tai 3 hengen huone 
65 € /hlö sis. luostariaamiaisen.
-varattavissa 21 kahden ja 2 kolmen heng. huonetta, omat kylpyhuoneet.

Pikkuhotelli 1 hh 
55 €/hlö sisältäen luostariaamiaisen.
-kuusi yhden hengen huonetta, kylpyhuone 2 tai 4 huonetta kohden
*Pikkuhotelliin voi tuoda lemmikkejä.

Vierasmaja 2 hh tai 3 hh
33 €/hlö ja 3 hh 30 € /hlö sis. luostariaamiaisen.
-varattavissa 17 kahden hengen ja 3 kolmen hengen huonetta 
-kylpyhuoneet sijaitsevat käytävällä, omat miehille ja omat naisille

Matkaparkki Sillankorvassa 
5 kpl matkailuauto/-vaunupaikkoja 
-ei sähkötolppia, rannassa nuotiopaikka ja grillikatos.

Kuva: valamo.fi

https://valamo.fi/vierailut
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Osallistumis- ja illallismaksut tulee maksaa 10.6.2022 
mennessä sukuseuran tilille (iltajuhlaan voi osallistua 
myös aterioimatta). Peruutukset tulee tehdä viimeistään 
24.6.2022. Tämän jälkeen maksuja ei enää palauteta, 
vaikka matkasi peruuntuisi.

Kulttuurikeskuksessa (kartalla kohta 4.) on 
myyntipöytä mistä voit ostaa seuraavia 
tuotteita: Maksu käteisellä tai MobilePay 
-sovelluksella.

Sukukirja I - 100€/120 € 

sukuviiri - 80 € 

standaari - 50 €

muki - 10 € 

kangaskassi - 10€

Valamon alueen kartta

1. Pääkirkko
2. Palvelukeskus ja info
3. Kahvila-ravintola Trapesa
4. Kulttuurikeskus
11. Vanha kirkko 
16. Luostarin laivalaituri
21. Vierasvenelaituri, matkaparkki
22. Rantasauna

Majoituspaikat (kartalla):
7. Luostarihotelli (tulotien varrella)
8. Pikkuhotelli
10. Valkoinen vierasmaja
23. Sillankorva (rannalla Valamotien 
varrella)

Vastaanotto

Kulttuurikeskus


