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Arvoisa sukuseuran jäsen
Vallitseva pandemia-tilanne on siirtänyt sukuseuramme
sukukouksen pitoaikaa yli vuodella. Sukuseuran hallitus päätti
toukokuussa 2021, että sukukokous pyritään järjestämään
9.10.2021, jos vain se on turvallisesti järjestettävissä. Hallitus
kokoontui uudelleen 10.8. arvioimaan tilannetta ja päätyi
yksimielisesti järjestämään tilaisuuden. Mikäli pandemia-tilanne
oleellisesti tästä huonontuu tai viranomaistaholta tulee uusia
kokoontumisen estäviä rajoituksia niin kokoontuminen
luonnollisesti peruuntuu ja siirretään tulevaan ajankohtaan.
Koska virallinen yhdistyksen kokous pitää kutsua koolle viimeistään
30 pv ennen kokousta päädyttiin lähettämään erillinen jäsenkirje,
jonka mukana tulee vuoden 2021 jäsenmaksulasku. Tuisku-lehden
tämän vuoden ensimmäinen numero pyritään saamaan sinulle
kuitenkin ennen sukukokousta. Teknisesti lehden toimitustyö ei
olisi valmistunut niin että lehti olisi ollut kokousilmoituksineen
sinulla riittävän ajoissa.
Varhaispolvien kirja 2
Kari Kukkasen kirjoittama Varhaispolvet 2 -kirja valmistui keväällä.
Myynti aloitettiin toukokuussa, kun ensimmäiset kappaleet oli
luovutettu kirjoittajalle. Kirjassa on 654 sivua ja se on täydennysosa
Varhaispolvet 1-osalle. Eli kirjan hahmottaminen edellyttää
suurimmalta osalta myös 1-osaa. Iso-Huovilan sukuhaaran osalta
Varhaispolvet 2 sisältää oman kokonaisuuden. Kirjan hinta on 20
eur ja hintaan lisätään postituskulut, jotka tällä hetkellä on 5,90
eur. Samalla postimaksulla kulkee paketissa toinenkin kirja tai jokin
muu myyntituote halutessasi.
Tilauksen voit tehdä osoitteesta
www.tuiskuc.fi  Myyntiartikkelit
tai sähköpostilla suoraan osoitteeseen myynti@TuiskuC.fi
tai Tuisku-lehden yhteydenotto-kortilla.
Jos tilaat tuotteita suoraan sähköpostiosoitteella niin muista
mainita tilattavien tuotteiden lisäksi osoitteesi sekä puhelinnumerosi

sillä saapumisilmoitus tulee tekstiviestillä matkapuhelimeen.
Toimituksen voit pyytää myös Postin palveluna kotiovelle (aamu
+11,90 eur, päivä +10,90 eur tai sovitusti +12,90 eur, jotka hinnat
tulevat normaalin postimaksun lisäksi). Mikäli sinulla ei ole
käytettävissä matkapuhelinta voit pyytää myös paperisen
saapumisilmoituksen joka on +1,90 eur normaalin postimaksun
lisäksi.
Tuotteita voi sovitusti noutaa myös Hollolasta.
Sukukokouspäivä lauantaina 9.10.2021
Sukukokouksen pitopaikaksi valikoitui tällä kertaa Orimattilan
Jymylinna. Rakennus on valmistunut alun perin 1928 Orimattilan
Suojeluskunnan toimitaloksi lähellä Orimattilan kirkkoa olevan
mäen päälle. Tällä hetkellä rakennus on Orimattilan kaupungin
omistamana kulttuuritilana. Käytössämme on tilava juhlasali
ravintolatiloineen ja eteisauloineen. Erittäin väljä paikoitusalue eli
entinen suojeluskunnan harjoituskenttä on aivan rakennuksen
vieressä. Osoite on Urheilutie 9, 16300 Orimattila.
Paikallisliikenteen linja-auto nro 69 lähtee klo 9.01 Lahden
Matkakeskuksen pysäkiltä E. Poistu linja-autosta Luhtikyläntien
pysäkillä, jolta kävelymatkaa kokouspaikalle on n. 800 m.
Huomioitavaa on, että loppumatka on nousua mäelle. Tarkista
aikataulu lähempänä ajankohtaa www.LSL.fi -sivuilta. Tällä hetkellä
linja-autoja lähtee lauantaisin Lahdesta tunnin välein Orimattilaan.
Ohjelma:
klo
10.00 – 11.00 Ilmoittautuminen, aamupäiväkahvi ja tutustumista näyttelyyn
11.00

Juhlamalja 60-vuotiaalle sukuseuralle

11.00 – 11.15 Avaussanat, sukuseuran puheenjohtaja Paula Mäkelä
11.15 – 12.00 Hollolan kirkko, Camenaeukset ja Orraeukset, Kyösti Toivonen
12.00 – 13.00 Lounas noutopöydästä
13.00 – 14.00 Sääntömääräinen sukukokous
Käsitellään sukukokouksen säännöissä mainitut yleisen kokouksen asiat, joita
on mm. toimihenkilöiden valinnat, tilinpäätökset, talousarviot,
toimintakertomukset ja -suunnitelmat sekä jäsenmaksun vahvistaminen.
14.00 – 14.30 Iltapäiväkahvi
14.30 – 15.00 Tuisku-Camenaeus sukukirja Varhaispolvet 2, Kari Kukkanen
15.00 – 15.30 Siirtyminen Jymylinnasta Orimattilan hautausmaalle
15.30 – 16.30 Hautausmaakierros Tuisku-Camenaeus -suvun haudoilla

Osallistumismaksu 50,- eur / henkilö. Aikuisen seurassa saapuville
alle 12-vuotiaille tilaisuus on ilmainen. Hinta sisältää ohjelman sekä
ohjelmassa mainitun tarjoilun. Pelkkään klo 13 alkavaan
sukukokoukseen osallistuminen ei edellytä osallistumismaksun
maksamista, mutta ennakkoilmoittautuminen vallitsevan pandemiatilanteeen vuoksi on siihenkin välttämätöntä. Väljien tilojen vuoksi
etäyhteyksiä ei kokoukseen järjestetä.
Ilmoittautumiset tulee tehdä 23.9.2021 mennessä Pirjo Julinille
puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.
p. 050-64917
s-posti pirjo.julin@elisanet.fi
Viherkalliontie 1 F 51, 02710 ESPOO
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien nimet,
puhelinnumerot, mahdolliset sähköpostiosoitteet ja ruokaainerajoitteet. Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä olemassa olevaa
sähköpostiosoitetta.
Osallistumismaksu tulee maksaa 1.10.2021 mennessä sukuseuran
tilille Nordea FI93 1018 3000 8019 53. Kansainvälisessä
maksuliikenteessä BIC NDEAFIHH. Käytä maksuissa viitenumeroa
1229. Järjestävän tahon peruuttaessa tilaisuuden palautamme
osallistumismaksun.
Suosittelemme käyttämään kasvomaskia ja turvaetäisyyksiä.
Tuotemyynti on myös Orimattilassa sukukokouspaikalla tilaisuuden
aikana. Tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi on hyvä tehdä
ennakkotilaus. Annamme tarvittaessa mukaasi laskun, jolla
ostoksesi voit maksaa myöhemmin sukuseuran tilille. Otamme
vastaan myös käteismaksuja.
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