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Tcimci Pinskin numero kertoo Britanniassa asuvasta Orbinskin sukuhaarasta. Siellci suku
polveututt yhdestci miehestci, puolalaisesta kauppias Ignaci Orbinskista ja on 1800-luvun
alkupuolen jcilkeen levittciytynyt Englannin lisciksi lrlantiin, Kanadaan ja USA:han. Samoin
kuin tcicillti Suomessa, eri sukuhaarat eivcit ole olleet jatkuvasti yhteydessri toisiinsa. Viime
aikoina Internet ja scihkdposti ovat yhdisttineet suvun jcisenici uudella tavalla. Myris tieto
Suome s s a o lev i s tct O rb ins ke ist a loyQ i.

Voimme nyt lukea muutamien saarivaltakunnan sukulaisten kirjoituksia ja tervehdyksiri.
Kannen kuva on otettu James ja Maureen Orbinskin hciissci vuonna 1992 ja siinri esittciyty-

Irlannin Orbinskit. Kuvassa on kaksi James Orbinskia, joista sulhasen serkku, tohtori
James Orbinski, on mainittu Pinskissci aikaisemminkin Lciciktirit ilman rajoja -jcirjestr)lle
myonnetynNobelinrauhanpalkinnonuutisoinninyhteydessri. SuomenjaEnglanninsukujen
vrilillri on mycis virinnyt suunnitelma tehdri yhteinen matka esi-isien kotimaahan Puolaan.
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ORBINSKI EN BRITTI LAISEN SUKUHAARAN
HISTORIAA
Britanniassa asuvan Orbinski-suvun
kantaisan lgnaci Orbinskin elaman-vai-

heista tiedetaan vain se, etta hdn oli
puolalainen kauppias. On epavarmaa,
muuttiko hdn edes milloinkaan Puolasta Englantiin. Hanen poikansa Stanislaus Alexander Orbinski syntyi kuitenkin
vuonna 1817. Alexander, jota nimed
han ilmeisesti keyfti, ty6skenteli Stainless Steel -yhtion palveluksessa kiertavdnd kyndkauppiaana Yorkin kreivikunnassa Pohjois-Englannissa ja avioitui
27-vuoliaana kolme vuotta nuoremman Elizabeth Wellsin kanssa, joka oli
sekatavarakauppiaan tytdr ja kotoisin
Sheffieldistd, ldheltei maailman ensim-

mdista suurta

teollisuuskaupunkia

Manchesteriii. Myos Sheffield oli jo
tuolloin suuri teollisuuskeskus.
Alexander ja Elizabeth Orbinskin per-

heeseen syntyi vilsi tytarta ja yksi poika. He olivat ikdjdrjestyksessd Matilda,
Mary Alexander, lsabella, Martha Kossuth, isdnsd kaima Stanislaus Alexan-

der nuorempi sekd nuorin tytar Julia.
Lapset syntyivdt 1800-luvun keskivaiheilla. Koska heiddt on kaikki merkitty
syntyneeksl verrattain lyhyen ajan kuluessa eri paikkakunnilla, voidaan paatelld perheen viettaneen melko liikkuvaista eldmdd isdn ollessa kauppamatkustaja. Enimmakseen perhe pysytteli
kuitenkin YorkshiressS. Alexander Orbinski kuoli vain SO-vuotiaana Barnsleyssd ldhelld Manchesteriei. Leski Elizabeth meni miehensa kuoltua uudelleen naimisiin.

I

rl an ni n

-

sukuhaaran kantaise

Stanis/aus Alexander Orbinski

din iloiset metsarosvot ldhes tuhat
vuotta sitten ryostivdt rikkailta ja jakoivat saaliinsa kdyhille. Alexanderin ja Eli-

tytteiristd van hin, pitsintekijei ja
palvelijatar Matilda Orbinski, meni nai-

za beth i n

Tyttairet avioituivat 1870-luvun tienoil-

ja asuivat kukin ainakin jossakin vaiheessa perheineen Bulwellin kaupunla

gissa Nottinghamin kreivikunnassa.
Nottinghamin merkittdvd teollisuuskaupunki sijaitsee Keski-Englannissa ja se
muistetaan maailmalla ainakin lahet-

misiin kaivostyoldinen George Richard-

sin kanssa ja sai kaksi lasta, tyton ja
pojan. Matilda kuoli Nottinghamin kau-

tyvilld sijaitsevasta Sherwoodin met-

pungissa 87-vuotiaana vuonna 1929.
(Saamme tdssd lehdessd lukea tervehdyksen Matildan sukuhaarasta
Shirley ja Rex Roselta. Matilda oli Shir-

sdstd, jossa legendaarisen Robin Hoo-

leyn isomummo.)

Kenkdtehtaan tyontekijd Mary Alexander Orbinski, joka tyoskenteli my6hemmin katilond, avioitui ensin puuseppd David Pricen kanssa ja sittemmin hiilikaivosty6ldinen Josiah George
Searen kanssa. Kummastakin avioliitosta syntyi yksi poika. (Nuoremman
pojan Jesse Alexander Searen jdlkeldisistd voimme lukea lisdd hdnen lapsenlapsenlapsensa Dawn Brock- Mezciemsin kirjoituksesta.)
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James Herbert Orbinskija Bridflet Orbinski (o.s. Nolan) haamatkalla Liverpoolissa Engllannissa vuon-

na 7928.

Tehdastyoldinen lsabella Orbinski
meni avioon sukantekijd John Meen

ki avioitui kaivosty6ldinen George Alfred Lester Smithin kanssa. He saivat

Alexander ja Elizabeth Orbinskin perheen ainut poika, Stanislaus Alexander
Orbinski nuorempi, tydskenteli poikasena Nottinghamin hiilikaivoksissa, kunnes hdn 16-vuotiaana liittyi armeijaan
Ete16- rlannissa. Sieltd Stan 21-vuotiaana myos loysi mielitiettynsd, 19-vuoti-

kaksi poikaa.

aan Joanna Mary Ryanin, jonka isd oli

kanssa. Heille syntyi neljd poikaa.
Kotelontekijd Martha Kossuth Orbins-

I

irlantilainen kestikievarinpitaja.

N

uoripa-

Tyttdristd nuorin, pitsinpaikkaaja Julia
Orbinski, meni naimisiin ldmmittdja Al-

ri avioitui Liverpoolissa. Tuohon aikaan

fred Collierin kanssa. Pariskunnalle syntyi neljri poikaa ja he muuttivat miehen

tarvitsi sotilaallisia joukkoja myos Afrikassa hallitessaan imperiumia. jossa
aurinko ei koskaan laskenut. Stan Or-

kotiseuduille Lontoon pohjoispuolella
sijaitsevaan Hertfordin kreivikuntaan.
(Julia Orbinskin jdlkelaisen puoliso
Rachel Collier keftoo lisad sukuhaaran
vaiheista)
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mahtava siirtomaavalta lso-Britannia

binski osallistui sotaan Sudanissa
1880-luvulla ja kuoli vain kolmenkymmenen vuoden ikdisend punatautiin Su-

akinissa Egyptissd vuonna 1885. Kuollessaan htin jirttijalkeensd vaimon lisdksi neljd poikaa ja kaksi tyterte. Tyttairet
Elizabeth ja Joanne Orbinskijdivdt ditinsa luo, pojista sensijaan huolehti armeija. Vanhin pojista, isdnsd mukaan nimetty Stanislaus 0rbinski kaatui sotakentdlla taistelussa 19-vuotiaana, Henry Or-

binskista tuli lahjakas muusikko ja
soittokunnan kapellimestari, joka tydskenteli sekd armer.lassa ettd koulussa.
Percy Michael Orbinski muutti Brittildiseen Kolumbiaan, Kanadaan. James
Herbert Orbinskin jailkeldiset puolestaan
asuvat Irlannissa. (James Herbeftin poika Tom kertoo tdssd lehdessa enemman omasta sukuhaarastaan.)

SH I RLEY ROSE ENG LAN N ISTA
kirjoittanut aviomies Rex Rose

Matilda Orbinskin tyttdren tyttdren tytdr Shirley Rose tuli tietoiseksi Orbinski-juuristaan nelisen vuotta sitten tutkiessaan tekstid, joka on kirjoitettu hdnen didiltddn saamaansa suvun perin-

tdkaulimeen. Kaulimessa

lukee:
"Matilda Orbinski October 1863. A present from Sunderland. Be wise you
Christians while you may, swiftly time is
flying. The thoughtless man who laughs
today, tomorrow will be dying." (Matilda
Orbinski lokakuu 1863. Lahja Sunderlandilta. Kristityt, olkaa viisaita, silld aika

rientad nopeasti. Ajattelematon, joka
tdnddn nauraa, kuolee huomenna.)
Hieman kammottavaa tekstid, mutta
perinteen mukaan mukaan kaulin oli
tdytetty suolalla ja sen antoi mies tyttoystavdlleen rakkaudenosoitukseksi.
Kaulimen saadessaan Matilda on ollut
21-vuotias. Anoppini, Shirleyn didin Elizabeth Readin puheista saattoi huomata didiniiitiMatildan ja hdnen olleen toisilleen ldheiset, vaikka Matilda joutui-

kin viettdmddn viimeiset

Shirley

ja Rex Rose

vuotensa

1920-luvulla sairaalassa. Tiediimme,
missd han kuoli, mutta hdnen hautapaikkaansa emme ole pystyneet saamaan selville.
Aloitimme Matildan juurien tutkimisen

henkikirjoista. Onneksi useimmat
Orbinskit, paitsi perheen isd Stanislaus, olivat elaneet samassa talossa.

Henkikirjoista selvisi perheen toisten
lasten syntymdpaikat Matildaa lukuunottamatta. Kuten tieddmme, lapset
syntyivdt kaikki eri paikkakunnilla, jotka
lisdksi sijaitsivat huomattavien etdisyyksien pddssd toisistaan. Ja tdmd
tapahtui 1800-luvulla, jolloin matkustaminen oli hyvin vaivalloista. Ei ollut junia, lentokoneita eikd busseja, vain he-

vonen ja karryt. Vaikuttaa silta, ettd joka

paikassa, mihin perhe pysdhtyi, syntyi
lapsi. Jatkuvaan muuttamiseen tdytyy
olla hyvin mielenkiintoisia syitd. Tieddmme, ettd ensimmdinen Stanislaus
Orbinski oli kyndkauppias ja jokainen
lapsista osasi kirjoittaa oman nimensa.

Se ei ollut muuten lainkaan tavallista
tuon ajan Englannissa.

Shirley Rosen Maillda-mummun kaulin
PINSKI

Er6dstd asiakirjasta havaitsimme

t6dllti Englannissa muitakin sukulaisia

Naisinstituutin liikenaisten klubissa.

nuoremman Stanislaus Orbinskin ty6s-

kuin kaksi poikaansa. Meitd askarruttaa nyt, miksi Englannin ja lrlannin sukuhaarojen yhteydenpito katkesi Stanislaus Orbinski nuoremman ldhdettyd

sdksi hdn yrittiiii pitdd minut

kennelleen hiilikaivoksessa 15-vuotiaana. Pian l6ysimmekin tiedon hdnet
liittymisestddn armeijaan l-6-vuotiaana. Tdmd hanke johti hdnet lrlantiin,
jossa hdn avioitui kievarinpitdjdn tyttdren kanssa ja hdnesta tuli suvun irlantilaisen haaran kantaisd. Ensimmdinen
yhteytemme lrlannin klaaniin oli Padraig
Orbinski, joka asuu Englannissa. Hdn
antoi minulle isdnsd Tomin puhelinnu-

meron. Puhuimme ensin puhumasta
pddstydmme ja sitten tapasimme Tom
ja Babs Orbinskin todella ihanan per-

heen. Suurin yllatys oli, ettd heilld oli

lrlantiin? Matilda Orbinskin vield elossa
olevat lapsenlapset, Shirleyn tiidit Elsie
Offler ja May Hencher kun eivdt osanneet vastata sukuhistoriaa koskeviin
kysymyksiimme.

tuulella.
Itse olen mitd todenndk6isimmin eldkkeellS. Olen Pohjoisen Keski-Englannin

kivihiilikauppiaiden yhdistyksen osa-ai-

kainen sihteeri-rahastonhoitaja, kivihiilialan hyvdntekevdisyysjdrjestdn johta-

ja,

ammattikunnan jdsen, arkisja polttoaineen tuottajien
kunnianarvoisan seuran hallituksen jii-

tonhoitaja
VaimoniShirley on erittdin taitava per-

heenditi ja kotirouva, joka kasvattaa
kolmea lasta, tyttdrid Linda Elizabethid
ja Angela Leetd seka poikaa David Robertia. Vapaa-aikanaan hdn toimii

Shiley Rosen Maillda-mummun kaulin
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Li-

hyvailld

sen.

Toivomme tapaavamme teiddt, Suomalaiset Orbinskin suvun jasenet, Puolassa.

DAWN BROCK.M EZCI EMS ENG LAN N ISTA
lsoisdni isd Jesse Alexander Seare oli

kiitil6 Mary Alexander Orbinskin poika
ja yksi tdman kahdeksasta lapsesta.
Jesse syntyi vuonna 1876 Bulwellissd
Nottinghamissa. Hdnestd tuli tiilentekrld
hoyrylaivan konemies.
Vanhempana hdn oli hyvin kiinnostunut
puutarhanhoidosta. Jesse avioitui
Jarvisin kanssa

ja mydhemmin

Sarah Ann

Leicesterisse

vuonna

1899.

Pariskunnalle syntyi kaksitoista lasta
mukaanlukien isoaitini Elsie May Seare
(19!0-1992). lsoditini diti Sarah Ann
kuoli ennen syntymddni, mutta muistan
isoisoisani Jessen 9O-vuotispdivdt,
joista jouduimme ldhtemddn pois
ennen aikojaan, koska sairastuin
tuhkarokkoon. Jesse taisteli useassa
sodassa, mutta valitettavasti minulla ei
ole niista asioista muuta tietoa kuin
ettd hdnet palkittiin ansiomitalein.

lsoditini Elsie May Seare meni naimi-

siin Arthur Thomas Taylorin kanssa.
Heille syntyi kolme lasta, Gordon, Rita

ja isaini Keith. lsd syntyi Leicesterissd
vuonna 1935 ja hanestd tuli insin66ri,

Dawn ja James Brock-Mezciems hddpdivdndi)n.

joka toimi koko ty6ssdoloaikansa saman yhti6n palveluksessa. lsdnija iiitini Jeanette Marie Cox avioituivat Leicesterissa 1959. Seuraavana vuonna
synnyin mind ja vuonna 1966 sisareni.
Lapsena muistan isdni kertoneen ylpe-

dnd meiddn polveutuvan Vendjdn juutalaisista. Sittemmin on selvinnyt, ettd
kyseessd olivatkin puolalaiset.

Olen naimisissa James BrockMezciemsin kanssa. Mieheni on syntyisin Caerleonista, Walesista. Asumme
Brackleyssd. James on selkavaivojensa tdhden eldkkeelld ammatisotilaan
tyostddn. ltse olen lddke-edustaja ja
tyoskentelen Menarini Pharmaceuticals -nimisen yhtion palveluksessa. Minulla on aikaisemmasta avioliitostani
21-vuotias poika Lee, joka on tdtld hetkelld Vodaphonella asiakasneuvojana.
Lee ja poikapuoleni Rhys asuvat yhteisessa asunnossa viiden minutin ajomatkan pdSssd kotoamme.

Dawnin isoditi Elsia May Taylor, o.s. Searg SO-yuotlspdivdnddn.
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Mieleisin harrastukseni on sukututkimus. Olen aivan innoissani loydettydni

niin monia uusia sukulaisia

ympdri
maailmaa (mukaan luettuna kanadalainen serkku Jarvissuvun puolelta).
Eniten toivoisin loytdvdni enemmdn tietoa kantaisd lgnaci Orbinskista. On niin

monia kysymyksid. Milloin ensimmdi-

nen 0rbinski tuli Englantiin? Kuinka
Mary Alexander Orbinski vaihtoi alaa
kenkdtehtaan tyontekijdstii kiitil6ksi ?
Mitd Maryn ensimmaiselle aviopuolisolle David Pricelle tapahtui? Oliko vanhempi Stanislaus Alexander Orbinski
todellakin kauppamatkustaja vai onko
kysymyksessd vain tyylikkddmpi ilmaisu kiertelevdlle mustalaiselle? Ja niin
edelleen.
Toivon joskus tapaavani sukulaiseni
Orbinskit Suomessa. Samoin toivoisin,
ettd joskus onnistuttaisiin selvittdmddn
Englannin ja Suomen Orbinski-sukujen
valinen yhteys.

Jesse Alexander Seare tyttdrensd Maudin kanssa.

F:"..'l
g
ri

i

i:rr::iii!:rrr"?llr.,ii

glr.liliiiiriir'rllirri6llli,

Dawnin isorsiin lsdi Jesse Alexander Seare 9O-vuoilspdivdnddn.
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TOM ORBINSKI I RLAN NISTA

lsoisdni Stanislaus Alexander Orbins-

ki tuli tdnne lrlantiin, Templemoreen
Tipperaryyn, brittilSisend sotilaana vuoden !874 tienoilla. Han avioitui isoditini
Joanna Ryanin kanssa vuonna 1876.
lsoaiti muutti isoisan ty6komennuksien
mukana ympiiri maailmaa. Tdmdn kuoltua vuonna 1885 Egyptissd isoditi palasi lapsineen Templemoreen ja asui

6ir,,-illl1,,,r.:"'r,rt;itlqrr,.:r-,.iarl
rerr,.:..rr.

ir,..l&rrrr.rr:,;.rrr.r.ir

-:a

I

sielld lopun elamdansa. lsoditini kuoli
vuonna 1924.

lsdlldni James Herbert Orbinskilla
(1882-1954) oli raidtaliliike ja didiilaini
Bridget Nolanilla (1902-1968) sekatavarakauppa Templemoressa. Heidat
vihittiin avioliittoon Tipperaryssd vuonna 1928. Meitd lapsia oti viisi. Vetjeni
Stanislaus eli Stan Orbinski, joka nyt
viettdd eldkepdiviSdn Peterboroughssa
Kanadassa, on sahk6insino6ri. Mind
olen toiseksi vanhin. Tyoskentelin val-

tion posti- ja telelaitoksen tietoliikenteestd vastaavana virkamiehenii. Nykyisin posti- ja telelaitos on yksityistetty ja se on nimeltaan Eircom. Jdin eldk-

keelle vuonna 1990. Sisareni Mary
Orbinski Burke on eldkkeelle jddnyt sairaanhoitaja. Han asuu Carlowssa va-

jaan

Kuvassa Tom Orbinskin perhe vuonna 7992: Tadgh, Thomas, Babs, Padraig, Tom,
James ja Aidan.

kahdenkymmenen kilometrin

paessa meiltd. Annasisaremme kuoli
kolmevuotiaana vuonna 1941. Sisare-

ni Bridget (eli Breid) Orbinski ty6skentelee edelleen sairaanhoitajana Dublinissa.

tolayrityksen osakas Englannissa. Padraig (irlantilainen nimiversio Patrickista)

Vaimoni nimion Jane, mutta hiin kdyt-

on johtajana tietoliikenneyrityksessd

Olen ollut tietoinen puolalaisista juuristani koko ik6ni. Kuitenkin vasta viime

kallisjohtajana virvoitusjuomatukkuliikkeessd ja hdn asuu vajaan parin kilometrin pddssd meiltS. Thomas on yksi-

Viimeisimpdna, vaan ei vdhdisimpdnd
Aidan, joka on puuseppd ja asuu New

tyisyrittdjd

vuosina olen kuullut ndistd asioista lisdd. Olen tietenkin ilahtunut ja haluan
kuulla niistd vield enemmdn. Ldhetdn
terveiset lrlannin Orbinskeilta kaikille
tuntemattomille sukulaisillemme Suomessa. Toivottavasti kaikki tapaamme

Yorkissa.

pian Puolassa.

tdd nimed Babs. Meilld on viisi poikaa
ja asumme Carlowssa. James on pai-

ja

manchesteri16isen ravin-

Chippenhamissa, Englannissa. Tadhg
(irlantilainen muoto nimest6 Tim) tyoskentelee lrlannin poliisissa Dublinissa.
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RACH EL COLLIER ENG LAN N ISTA

Kuvassa Rachel, Heanor ja Ronald Collier vuonna 2003.

Sain puhelinsoiton ystdvdlt6ni, joka

luksesta vuonna 1940 "heikon rintan-

kertoi ndhneensa lnternetissa Orbinskin sukua koskevan sukututkimuslinkin. En heti arvannutkaan, kuinka suuren maardn yhteyksiii sukulaisiin tuo
tieto avasi. Mikd on kytkokseniOrbinskin sukuun? Olen naimisissa Stanislaus Orbinskin lapsenlapsenlapsenlapsen Ronald Collierin kanssa. Mieheni
isd Ron Collier asuu edelleen Nottinghamin lShell6 Carltonissa ja mieheni
Ronaldkin vietti siell6 ensimmaiset kolmekymmenta ikavuottaan.

sa" tahden. Sen sijaan hanet ldhetettiin kaivokseenl Han tyoskenteli Ged-

Apelleni ja h6nen sisarillensa Brendal-

takin Collierin perheestd. MaggiellS oli
meiddn tietojemme mukaan neljd lasta, joilla oli kolme eri sukunimeal He-

lingin kaivoksissa ja kuoli "kaivosmiehen keuhkoon" vuonna 1972. Frederick Collier oli varsin vdrikas persoona.
Frederickin diti Maggie Collier, miehe-

ni isoisoditi, on myds ollut mielenkiintoinen henkil6. Maggie-niml on merkitty hdnen syntymdtodistukseensa, mutta vihki- ja kuolintodistuksissa hdntd
kutsutaan Margaretiksi. Hdn oli kotoisin Bulwellista, kuten suurin osa muus-

Maggie Collier

le ja Alisonille oli ylldtys, kun kerroin,
ettd heiddn isoditinsd ditioli nimelt6dn
Orbinski. Appeni muisti tosin, ettd oli
joskus kuullut kerrottavan tarinaa puolalaisista sukujuurista. Asiaa ei ollut
koskaan tarkemmin selvitetty. Tuollaisten tietojen todenperdisyydestdh6n ei
voi koskaan olla ihan varma.
Mieheni isoisdn nimi oli Frederick John
Collier ja hdnet vapautettiin sotapalve-

10
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nen vanhin lapsensa William Gregory oli
syntynyt vuonna 1903. Pojan syntymd-

todistuksesta ilmenee, etta Maggie ja
lapsen isd - my6skin nimelt6dn William
Gregory - olivat aviopari. Olen turhaan
yrittdnyt l6yt56 muualta vahvistusta tam6n avioliiton solmimisesta. Vaikuttaa
epdtodenndkdiseltd, ettd he olisivat
kuitenkaan olleet naimisissa. Kun Mag-

gien toinen lapsi Frederick syntyi vuonna 1908, oli Maggiella jdlleen kiiytossii
tyttonimensd Collier ja lapsen isdd ei

ole merkitty

lainkaan. Valitettavasti
Maggie ei kertonut pojalleen Frederickille tdtd. N/aggie avioitui Frederick

Sissonin kanssa vuonna 1909. Avioliit-

totodistukseen Maggie on ndyttdnyt
antaneen tiedon, ettd hdn on naima-

ton. Pariskunnan Florence-tytar syntyi
vuonna 1916. Avioitumiseensa saakka
vuoteen 1932 mieheni isoisd Frederick
iuuli Fredenck Sissonia isakseen. Asian
oikea laita paLjastui vasta hanen tilattuaan vihkimistaan varten syntymatodistuksensa. Tall6in Frederick hylkrisi vdlittomdsti dltinsd Maggien ja tiittyi vaimonsa perheeseen. Perheriidan sopiminen kesti kauan. mikdli vdlit koskaan
palautuivatkaan ennalleen. Mieheni
Brenda-tati on kertonut, ettd isa-Frederick riiteli Maggle-isodidin kanssa erityisesti siita. etta tama omin pdin ldhetti
tuolloin 8-vuotiaan Brendan hoitamaan
vedonlyontiasioita puolestaan.
Olen myos saanut selville, ettd Maggie asui ainakin yhdessd Nottinghamin
koyhdintalossa vuosien 1901 ja 1903
vdlilld, mutta tiihdn ei ole l6ytynyt syytA. Maggie oli Julia Orbinskin tytar. Seitsemantoistavuotias Julia oli avioitunut

Alfred Collierin kanssa joulupdivdnd 1874. Avioliittotodistukseen on tosin merkitty
morsiamen iaksi kahdeksantoista vuotta. Morsiamen
asuinpaikkaa ei mainita.

Frederick John Collier

Mieheni Ronald ja mind
olemme kumpikin maantiedon opettajia ja asumme
Wirralissa. Mina opetan Liverpoolissa ja huin Wirralin West

Kirbyssd. Tyttaremme Eleanor on v;ihdn yli vuoden ikainen ja on jokin aika sitten

vietranyt isovanhemprensa
hemmottelemana ensimmdistd jouluaan.

Eleanor, Ron ja Ronald Collier vuonna 2003.
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Kuopioon Kesdlld 2OO4
Hei kaikille,

Kesalla 2111,tarkalleen ottaen lauantaina 12.6. tapaamme pitkdstd aikaa sukuseuran kokouksen merkeissii;tillld kertaa
siis Kuopiossa.
Suunnittelut ovat kdynnissd ja ohjelmarungoksi olemme ajatelleet seuraavaa:

klo

10.00

tapaaminen Hotelli Savoniassa (Sammakkolammenlie 2,7O2OO Kuopio,
tel. 017 255 5100, www. savonia.com). Hotelli sr.laitsee n. 1,5 km keskustasta.

klo

10.30

varsinainen sukukokous

klo

12.00

Savonian buffet-lounas (alku- piia- ja jiilkiruoka) a 13

klo

13.00

ldhtd bussilla kaupunkikierrokselle. Lisdksi kdymme mitd ilmeisemmin jossain museossa. Sitten jatkamme
matkaa Haminanlahteen tutustuen von Wrightin maalariveljesten kotimaisemiin. Maisemat ldytyvdt my6s
useista heiddn maalauksistaan. Matkaa Haminanlahteen keskustasta on n. l-5 km. Oppaanamme Aarne

€

/

atkuinen. Lapset puolihinta alle

t2'v.

Sopanen. Osallistujille ilmainen

klo

17.00

lltap6ivdkahvit Puijon Tornissa. "Purlosta Kuopio tunnetaan", kuten sanonta kiiy. Osallistujille ilmainen

klo

18.00

bussi palaa takaisin Hotelli Savoniaan.

lllallamahdollinenristeilyKallavedelld(jokainen maksaaitse;asiaatutkitaanparaillaan,jotenhintaeivielatiedossal.
llmoittautumiset 15.4.2004 mennessii joko Pirjolle tai Katriinalle.
Pirjo Palinperd

(03) 3407359 tai 040 7739933 tai pirjo.palinpera@nokiantyres.fi
Katriina Orbinski
(Og)

2952251 tai 0 50 56267 9t tai

katrii na.orbi nski

@

orbi nski.fi

Mahdollisista ruoka-allergioista pyydamme myos ilmoittamaan erikseen ilmoittautumisen yhteydessd'
Majoitusta tarvitseville tiedoksi, ettd mm. Hotelli Savonia tarjoaa seuraavaa:
€ / 2hh/henkilo ja 60 € th huone.

/

33,5

Huonevaraukset voitte tehdd suoraan hotelliin, puh: 017 255 5100 tai fax 017 255 5109 tai email: hotelli.savonia@sakky.fi

Tulethan mukaanlTiedossa mukava ja mielenkiintoinen pdivd Savon sydamessd.

Niihdddn siis KU0PIOSSAI
Terveisin
Pirjo Palinperd

Muista ilmoittautua maeraaikaan mennessa!

L2

PINSKI

