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Kesätervehdys Orbinskin sukuseuralta
Pari vuotta on jälleen vierähtänyt edellisestä kokouksesta, joten on aika uuden kokouksen.
Sukukokous 4.8.2018 Rantasalmella
Orbinskin sukuseuran sukukokous pidetään lauantaina 4.8.2018 kello 15 Rantasalmen Kuus-Hukkalassa
osoitteessa Kuushukkalantie 254, 51940 Härkälä. Kokouksen esityslista on jäsenkirjeen liitteenä.
Kokouksessa on paljon mielenkiintoista asiaa. Perinteisen esityslistan lisäksi kerromme mm. keväällä
sähköisesti tehdyn jäsenkyselyn tuloksista ja päätämme yhdessä tulevista toimenpiteistä. Sukuseura teki
keväällä jäsenkyselyn sähköpostiosoitteensa antaneille jäsenille seuran toiminnasta ja sen kehittämisestä.
Saimme paljon hyvää palautetta ja kehitysideoita. Nyt on aika toteuttaa uusia ajatuksia.
Tähän liittyy myös sukuseuran sääntöjen päivittäminen. Seura on toiminut yli 20 vuotta ja siinä ajassa
maailma on muuttunut melkoisesti. Säännöt ovat toimineet hyvin tähän saakka, mutta nyt muutamaan
kohtaan voisi tehdä päivityksiä. Muutoksia tulisi ainakin pykäliin 1, 5, 6, 11, 15, 16 ja 17. Seuran nykyiset
säännöt löytyvät internetistä osoitteesta http://www.orbinskinsukuseurary.com/saannot.html sekä ovat
tämän jäsenkirjeen liitteenä.
Digitaalinen maailma on muuttunut myös melkoisesti ja aika on ajanut ohi sukuseuran nettisivuista. Seuran
sivut on tarkoitus uudistaa sukukokouksen jälkeen. Tähän työhön kaipaamme uusia tekijöitä. Nyt suvun
nuorisolle olisi oiva paikka tulla mukaan toimintaan ja luoda uudet nykyaikaiset viestintäkanavat seuralle.
Ilmoittautua voi jo ennen kokousta hallitukselle tai kokouksessa.
Samalla kaipaamme jotakuta suvusta kiinnostunutta jakamaan vastuuta sukutietokannasta. Tällä hetkellä
sukutietokanta on pitkälti Katriinan hallussa ja tähän olisi hyvä saada myös toinen henkilö. Myös
tietokannan täydentämistä uusilla tiedoilla olisi hyvä jatkaa ja sukukirjan toinen osa olisi hyvä aloittaa.
Sukukirja-projektiin tarvitaan erillinen työryhmä ja vapaaehtoisia tekijöitä.
Kokouspäivän ohjelma
Ennen kokousta on kiertoajelu Rantasalmen maisemissa. Kiertoajelulle lähtevät kokoontuvat KuusHukkalaan kello 11, josta lähtö bussilla. Kiertoajelun oppaana toimii antiikintutkija ja etruskologian dosentti
Jorma Kaimio. Dosentti Kaimio on asunut eläkkeelle jäätyään Rantasalmella ja kertoo meille varmasti hyvin
kiehtovia tarinoita Rantasalmen historiasta.
Kiertoajelun jälkeen ruokailemme yhdessä ja aloitamme kokouksen kello 15. Kokouksen jälkeen saamme
kokouskahvit ennen esitystä Aksel Orbinskin sukuhaarasta. Aksel Albin Orbinski on Heikki Juho Orbinskin ja
Eevaliisa Härkösen nuorempi poika. Orbinskin suku -kirjassa on kuva Akselista ja hänen vaimostaan
Martasta taulun 68 yhteydessä. Tätä esitystä odotamme myös mielenkiinnolla. Orbinskin eri sukuhaarojen
esittelyä on tarkoitus jatkaa seuraavissa sukukokouksissa. Seuraava sukuhaara voi ilmoittautua hallitukselle.
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Illalla on Konttitanssit Kolkonlahden Kesäkahviossa osoitteessa Rantasalmentie 3678, Härkälä.
Konttitansseissa esiintyy mm. The Orbinski Band. Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Rantasalmella on
myös Lipposmarkkinat ja Lippospyhä.
Kokouspäivän aikataulu ja ohjelma:
Kello 11:00 Kokoontuminen kiertoajelulle lähtijöille Kuus-Hukkalassa
Kiertoajelu Parkumäen taistelun muistomerkillä, Jumikkalan kartanolla, Haapaniemen
kadettikoululla ja Pinskilässä. Oppaana dosentti Jorma Kaimio.
Kello 14:00 Ruokailu
Kello 15:00 Sukukokous
Kello 17:00 Kokouskahvit
Kello 17:30 Esitys Aksel Albin Orbinskin sukuhaarasta
Kello 19:00 Konttitanssit alkavat – majoittujille ilmainen kuljetus Kuus-Hukkalasta
Kello 20:00 The Orbinski Band soittaa Konttitansseissa
Ilmoittautuminen ja maksut
Kiertoajelun hinta on 25 € / aikuinen ja 12,5 € / alle 12-vuotias. Kokouspaketti maksaa 15 € / aikuinen.
Lapset (alle 12 vuotta) puoleen hintaan 7,5 € / lapsi. Kokouspakettiin sisältyy lounas ja kokouskahvit.
Sukuseura tukee kokoukseen osallistujia kokouspaketin hinnassa.
Ilmoittautumiset kokoukseen ja kiertoajelulle 22.7.2018 mennessä sukuseuran sähköpostiin
orbinskinsukuseurary@gmail.com tai puhelimitse 044 719 3024 Merja Toikko.
Kiertoajelu ja kokouspaketti (yhteensä 40 €) maksetaan sukuseuran tilille Rantasalmen Osuuspankkiin
FI31 5383 0420 0449 31 ilmoittautumisen yhteydessä.
Majoittautuminen Kuus-Hukkalassa
Kokouksen yhteydessä voi majoittautua Kuus-Hukkalassa joko aitoissa tai karavaanialueella. Tiedustelut,
varaukset ja maksut suoraan Kuus-Hukkalasta. Varaukset mielellään 21.7.2018 mennessä.
Vastaanotto, varaukset ja tiedustelut: Puh. 040 777 7000, info@kuus-hukkala.com,
http://www.kuus-hukkala.com
Aitat
Pikkuhukka 7-10
Pikkuhukka 11-12

45 EUR / vrk, ei sisällä petivaatteita, erikseen 10 EUR / hlö
85 EUR / vrk, sisältää petivaatteet
95 EUR / vrk, sisältää petivaatteet

Aitat ja Pikkuhukat sopivat 2 - 4 henkilölle. Niissä on vuoteet parvella kahdelle hengelle
(180 cm) ja levitettävät vuodesohvat.
Caravan-alue:
Matkailuvaunut
SFC jäsenille
Sähkömaksu
Aamiaisbuffet 12 € / hlö

23 EUR / vrk
19 EUR / vrk
4 EUR / vrk
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Isännänviiri ja muut sukuseuran tuotteet
Hallitus voi organisoida lipputankoon isännänviirien tilauksen, mikäli tähän löytyy kiinnostuneita. Alustavat
ilmoittautumiset 22.7.2018 mennessä sähköpostitse orbinskinsukuseurary@gmail.com tai puhelimitse 044
719 3024 Merja Toikko. Kerromme sukukokouksessa lisää hankinnasta ja tilauksen tekemisestä.
Muita seuran tuotteita voi ostaa Kolkonlahden Kesäkahviosta tai tilata hallitukselta. Suvun vaakunalla
varustetut tuotteet: muki 15 €, pöytäviiri 30 € ja kangasmerkki 5 €. Myös Orbinskin suku -kirjoja on
muutama jäljellä. Kirjan hinta on 25 €.
Jäsenmaksu 2018
Edellisen sukukokouksen päättämä jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa. Jäsenmaksun voi suorittaa Orbinskin
sukuseuran tilille Rantasalmen Osuuspankkiin FI31 5383 0420 0449 31. Pyydämme maksuja 4.8.2018
mennessä.
Jäsenten yhteystiedot
Muistattehan ilmoittaa yhteystietojen muutoksista hallitukselle. Hallitus ei saa tietoja mistään ulkoisista
lähteistä. Lisäksi kaipaamme lisää sähköpostiosoitteita viestinnän parantamiseksi ja kustannusten
alentamiseksi. Paperinen jäsenkirje lähtee niille henkilöille, joille seuralla ei ole sähköpostiosoitetta.
Jäsenistön kuulumiset
Jäsenistön tapahtumista kuten avioliitoista, lapsista ja muista perhetapahtumista sekä vaikka työhön tai
harrastuksiin liittyvistä esityksistä tai näyttelyistä tms. olisi mukava jakaa tietoa muillekin jäsenille. Muitakin
kuulumisia saa tietysti jakaa. Jokunen ilmoitus on ollut Orbinskin sukuseuran Facebook-ryhmässä, mutta
näitä saa tulla lisää. Jos ette vielä ole Orbinskin sukuseuran Facebook-ryhmässä, niin liittykää mukaan.
Lisäksi sukukokouksessa voi esittää uusia tapoja viestiä uutisista jäsenistölle.
Hallituksen yhteystiedot ja sukuseuran sähköpostiosoite
Sukuseura on talven mittaan ottanut käyttöön uuden sähköpostiosoitteen
orbinskinsukuseurary@gmail.com. Tuohon osoitteeseen voi laittaa viestiä mihin tahansa seuraan liittyvästä
asiasta. Puhelimitse voi ottaa yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen. Hallituksen jäsenten nimet
löytävät seuran internetsivuilta http://www.orbinskinsukuseurary.com/hall-toimi.html.

Leppoisaa kesää ja nähdään elokuussa Rantasalmella!

Orbinskin sukuseuran hallitus
Liitteet:

Sukukokouksen esityslista
Sukuseuran säännöt

