
Kalevan Karhujen ja Kalevan Suuntatyttöjen 

järjestämä juhlallinen 

 

Isänpäivälounas 

Sunnuntaina 13.11.2016  

Kalevan kirkon alasalissa 

 

Kattaukset kello 12.00 ja kello 14.30 

 

 

Menu 
 

alkukeitto 
graavilohta, silakkarullia, sinappisilakoita, silliä 
vihersalaattia, perunasalaattia, raastesalaattia 

rosollia ja kermavaahtoa 
savulohitahnalla kuorrutettuja kananmunia 

riistapataa ja puolukkasurvosta 
kermassa haudutettua uunikalaa 

keitettyjä perunoita 
hunajalla ja yrteillä maustettuja juureksia 

leipävalikoima ja levitteet 
vesi, mehu, kotikalja, maito 

kahvi, tee, isänpäiväkakku ja pikkuleivät 
 

 

Elävää musiikkia! 

 

Aikuiset ja yli 15-vuotiaat 25 €, 7-14-vuotiaat 12 €, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. 

Tapahtuman tuotto käytetään lippukuntien toiminnan tukemiseen. 

 

Maksun voi maksaa myös etukäteen suoraan 

Kalevan Karhujen tilille FI18 1509 5000 0093 84, 

maksuun viestiksi ”Isänpäivälounas”, varaajan nimi ja henkilömäärä. 

 

Pöytävaraukset keskiviikkoon 9.11. mennessä 

Kirsti ”Kippara” Nurmiselle, puh. 040 5402 792, kippara@gmail.com 

Ilmoitattehan seurueenne koon lisäksi mahdolliset erityisruokavaliot  

sekä kumpaan kattaukseen olette tulossa. 

 

Lounas on avoin kaikille. 
 

 

Lämpimästi tervetuloa! 



Hei partiolaiset ja kotiväki! 

 

Lippukuntien jäsenet kotijoukkoineen ovat lämpimästi tervetulleita auttamaan 

Isänpäivälounaan järjestelyissä. Talkoisiin osallistuville tarjoamme palkkioksi 

lounaan maksutta. 

 

Tehtävää on monenlaista niin ennen kattauksia, kattausten aikana kuin kattausten 

jälkeenkin: asiakkaiden hankkimista, ruoka-aineiden hankkimista, ruokien 

valmistusta, leipomista, salin pöytien ja tuolien kantamista ja järjestelyä, salin 

koristelua, astioiden ja ruokien asettelua, lippujen myyntiä, astioiden korjaamista 

pöydistä, tiskausta, loppusiivousta ja paljon muuta. Mahtavaa olisi myös saada 

lapsilta ja nuorilta musiikkiesityksiä lounaalle tunnelmaa luomaan.  

 

Joitakin ruokia voi valmistaa jo hyvissä ajoin etukäteen, mutta suurin osa 

valmistetaan yhteistuumin lauantaina 12.11. Kalevan kirkolla kello 9-15 välisenä 

aikana. Mukaan voit tulla mihin aikaan vaan, juuri sinulle sopivaksi ajaksi. 

Lauantaina myös järjestellään paikoilleen salin pöydät, silloin on erityisesti 

lihasvoimalle kysyntää. 

 

Sunnuntaina 13.11. talkoilemaan voi tulla aamuvuoroon noin kello 9, jolloin ehtii itse 

syömään jälkimmäiseen kattaukseen kello 14.30 alkaen. Iltavuorolaiset voivat tulla 

syömään ensimmäiseen kattaukseen kello 12.00 alkaen ja jäädä sen jälkeen 

talkoilemaan. 

 

Talkooväkeä pyydetään ilmoittautumaan Kirsti "Kippara" Nurmiselle keskiviikkoon 

9.11. mennessä, puh. 040 5402 792, kippara@gmail.com tai palauttamalla alla oleva 

lappunen omalle johtajalle. Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa minkä ajan olette 

käytettävissä ja mistä tehtävistä erityisesti olette kiinnostuneita. Kippara ottaa 

yhteyttä ilmoittautuneisiin ja sopii yksityiskohdista. 

 

Ja muistakaa mainostaa lounasta tutuille, sukulaisille, naapureille ynnä muille. 

Lounas on avoin ihan kaikille, ei pelkästään partiolaisille. 

 

Nähdään talkoissa ja lounaalla! 

 

 

--------------------------------------------------- leikkaa tästä ----------------------------------------------- 

 

Palautetaan omalle johtajalle tai suoraan Kipparalle 9.11. mennessä 

 

Meiltä ollaan kiinnostuneita tulemaan talkoilemaan Isänpäivälounaalle! 

 

Nimi/nimet: ___________________________________________________________________ 

 

Puhelinnumero: _______________________________________________________________ 

 

Ajankohta/-kohdat: ____________________________________________________________ 

 

Kiinnostusta erityisesti seuraaviin tehtäviin: _____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 


