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Mukavaa vuotta 2015 iloiset ja rautaiset vallonijäsenet!
Meillä on edessämme 20-vuotisjuhlavuosi. Toivon mukaan mahdollisimman moni jäsen pääsee tänä vuonna
yhteisiin tapahtumiin tai osoittaa muutoin aktiivisuutta. Tänä vuonna juhlimme Suomen Vallonit ry:n 20vuotista taivalta. Onnea kaikille jäsenillemme ja vallonijälkeläisille Suomessa!
Lämmin kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte toimintaamme vuonna 2014. Erityiskiitos yhdistyksen
aktiivijäsenille ja hallituksen jäsenille! Meillä oli huikea näyttely ja monia ilahduttavia tapaamisia. Sen lisäksi
voin Iloisena kertoa, että meille on tullut viime vuoden aikana mukavasti uusia jäseniä, nimittäin 25.
Tervetuloa mukaan vanhat konkarit ja uudet aktiivit.
Muistuttelemme, että mikäli tunnet mielenkiintoa ja innostusta nettisivujen päivittämiseen, niin ota
yhteyttä pikapuoliin. Tarvitsemme myös innokkaita ideoijia, sukututkijoita, matkojen järjestelijöitä sekä
valokuvaajia.
Olemme koonneet tähän ohjelmaan tärppejä vuoden 2015 valloniohjelmasta. Toivon mukaan ohjelma elää
ja laajenee ja saamme jälleen aikaan monia yhteisiä tapahtumisia ja tapaamisia myös juhlavuoden 2015
kunniaksi. Laita jo kalenteriisi!
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perjantaina 13.3.2015 Suomen sukututkijoiden juhlaseminaari Salossa, Teatteri-Sali, Teemana
perjantaina: Varsinais-Suomen ruukit suku- ja henkilöhistorian valossa. Järjestämme
vallonitapaamisen ruokailun yhteyteen. Tervetuloa osallistumaan! Tarkempi ohjelma seuraa.
Vuosikokous 9.5.2015, Helsinki
Mahdollinen kesäretki touko-kesäkuussa
Vallonipyhä Orisbergin ruukilla 8.–9.8.2015 Isonkyrön keskiaikaset markkinat
Syyskuu 19.–20.2015 Yhteinen tapaaminen ruotsin yhdistyksen kanssa Etelä-Suomessa
Lokakuun alussa Vantaan sukututkimusseuran kanssa
Perinteinen joululounas 28.11.2015

Kiinnostaako sinua yhteistyö sukututkimuksen parissa? Sykkiikö sydämesi ruotsinkielelle ja yhteistyölle
Ruotsin yhdistyksen kanssa? Haluatko olla järjestämässä mukavia tapahtumia? Jos vastaat kyllä, tule
mukaan hallitukseen ja yhdistyksen toimintaan.
Lisää tietoa facebook-sivuillamme, https://www.facebook.com/groups/283841748354020/ ja netissä.
Tavataan tapahtumissa, jutellaan facebookissa ja juhlitaan isosti 20-vuotista toimintaamme!

Helena Miettinen
puheenjohtaja, Suomen vallonit

Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät 2015
38. Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät pidetään Salossa 13.–15.3.2015. Järjestelyistä vastaavat
Suomen Sukututkimusseura ja Salon Seudun Sukututkijat ry, joka juhlii samalla 30-vuotista
toimintaansa. Tapahtumapaikkana on Salon keskustan tuntumassa sijaitseva Astrum-keskus.
Ilmoittautumislomake HUOM. ILMOITTAUTUMINEN KOSKEE AINOASTAAN MAKSULLISIA
TILAISUUKSIA (ILLALLINEN, RETKET, NÄYTTELYPÖYTÄVARAUS) MUUTOIN PÄIVILLE EI TARVITSE
ILMOITTAUTUA.
PERJANTAI 13.3.2015
Seminaari, Teatteri-sali
Teema:

Varsinais-Suomen ruukit suku- ja henkilöhistorian valossa

9.00–9.30

Aamukahvi

9.30–10.15

FM Heidi Grahn
Patruunoita Salon seudun ruukeilla

10.15–11.00

FT Georg Haggrén
Lasitehtaita Åvikista Iloniemeen – lasiteollisuus Salon seudun maalaisyhteisöjen
mausteena

11.00–12.30

Tauko

12.30–13.15

FM Veli-Matti Pussinen
Suomen rautaruukkien vallonisuvut

13.15–14.00

Esitelmöitsijä ilmoitetaan myöhemmin
Esitelmä ruukeista

14.00–14.45

Tauko

14.45–15.30

FM Tanja Bergroth
Koski ajan virrassa – ruukki, kartano ja ruukin väki

15.30–16.15

Loppukeskustelu
Ruukkeja käsittelevä arkistoaineisto suku- ja henkilöhistorian lähteenä

