Suomen Vallonit ry.
Finlands Vallonättlingar rf.

Helsingissä 30.1.2017

Mukavaa alkanutta vallonivuotta 2017!
Tänä vuonna Suomi täyttä sata vuotta ja kiinnostavia tapahtumia ovat turut ja torit pullollaan. Myös me
vallonit saamme olla juhlahumussa mukana. Ensimmäinen mahdollisuus juhlintaan tulee jo maaliskuussa,
kun Suku 2017 -päivät levittäytyvät Espooseen. Meiltä on pyydetty isoon saliin esitys sunnuntaille ja lisäksi
olemme mukana ständillä ja tietenkin muutoinkin verkostoitumassa sukututkijoiden kanssa.
Mikäli sinulla on intoa ja mahdollisuus tulla mukaan kertomaan valloniudesta ja yhdistyksemme
toiminnasta, ilmoittaudu oitis jäsensihteerillemme Anna Leenalle fi.vallon@gmail.com.
Aiemmin tänä vuonna kyselimme teiltä jo kiinnostusta matkaan Ruotsin ruukeille. Matkalle lähdetään
laivalla Turusta perjantaina 19.5., vietetään lauantaipäivä Ruotsin vallonien kanssa ruukeilla ja palataan
takaisin Suomeen aikaisin aamulla 21.5. Tuuli ottaa alustavia ilmoittautumisia jo vastaan (tuuli.heikkila-

ahti@pp.inet.fi). Yksityiskohdat ja hinta selviävät pikapuoliin ja niistä tiedotetaan matkaan lähtijöitä.
Tässä vielä tämän vuoden tapahtumia jo kalenteriin merkattavaksi:
-

Suku 2017 -tapahtuma 18.–19.3.2017
Vuosikokous 29.4.
Vallonimatka Turusta Ruotsin ruukeille 19.–21.5.2017
Kuulutko sukuuni -tapahtuma Vantaalla 7.–8.10.2017
Perinteinen joululounas 2.12.

Muitakin tapahtumia voimme järjestää pyynnöstä ja tarpeen vaatiessa.
Pyrimme jälleen uudistamaan nettisivujamme. Jos omaat hyviä kuvia tai osaat graafista suunnittelua tai
innostut kirjoittelusta, olethan yhteydessä. Muutenkin kaikkea postia, ilmoittautumisia ja ideoita
odotamme saavamme: fi.vallon@gmail.com osoitteeseen.
Muista päivittää meille jäsentietosi, erityisesti sähköpostiosoitteesi. Muistuttelemme myös jäsenmaksun
maksamisesta. Kiitos kaikille maksaneille ja muut, hoidattehan asian kuntoon osaltanne.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan uudet ja vanhat! Iloa vuoteen 2017!

Vallonihallitus
Helena Miettinen pj., Suomen Vallonit ry.
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Trevligt nytt vallonår 2017!
I år fyller Finland 100 år och den ena händelsen avlöser den andra. Också vi vallonättlingar får vara med i
festyran. Det första tillfället att fira infaller redan i mars, när de riksomfattande släktforskardagarna Suku
2017 ordnas i Esbo. Vi har ombetts hålla en presentation i stora salen på söndagen och dessutom har vi en
egen monter, och naturligtvis träffar vi andra släktforskare.
Om du har intresse och möjlighet att komma med och berätta om valloner och vår förenings verksamhet,
anmäl dig snarast till vår medlemssekreterare Anna Leena fi.vallon@gmail.com.
Tidigare i år skickade vi redan en förfrågan till er om ert intresse för en resa till de några svenska vallonbruk.
Vi tar båten från Åbo 19.5, besöker under lördagen bruken tillsammans med Sällskapet Vallonättlingar i
Sverige och återvänder till Finland tidigt 21.5. Tuuli tar redan emot preliminära anmälningar. Detaljerna och
priset får vi reda på i en snar framtid och meddelar dem som anmält intresse. Kontakta Tuuli
(tuuli.heikkila-ahti@pp.inet.fi). Anteckna följande händelser redan nu i er kalender:
-

Suku 2017 -släktforskardagarna 18–19.3.2017
Årsmöte 29.4
Vallonresa från Åbo till de svenska bruken 19–21.5.2017
Kuulutko sukuuni -dagarna i Vanda 7–8.10.2017
Traditionell jullunch 2.12.

På begäran och vid behov kan vi också ordna annat program.
Vi försöker igen förbättra våra webbsidor. Om du har bra bilder eller behärskar grafisk planering eller vill
skriva något, ta kontakt. Också annan post, anmälningar och idéer tar vi emot på adress:
fi.vallonit@gmail.com.
Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter, särskilt e-postadressen. Vi vill också påminna om
medlemsavgiften. Tack alla ni som redan har betalat, och ni andra – sköt om saken för egen del.
Hjärtligt välkomna med i verksamheten, såväl nya som gamla medlemmar! Ha ett fint år 2017!
Vallonstyrelsen
Helena Miettinen ordf., Finlands Vallonättlingar rf.

