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Iloista juhlavuotta hyvät vallonisiskot ja -veljet!
Suomen valloniyhdistys ja siksi myös me suomalaiset vallonit vietämme tänä vuonna 20vuotisjuhlavuotta. Toki, toki, suurin osa meistä on tullut tänne hyiseen pohjolaan jo monta sataa vuotta
sitten Ruotsin kuninkaan pyytämänä ja työperäisenä maahanmuuttajana… Mutta juuri sen tähden
onkin meillä hyvä syy juhlia kaksikymmen ja risat vallonitaivalta ja nauttia veren tuomasta
perinnöstämme. Outoja lintuja? Liian kovaäänisiä, kovia, kummia ja kivoja? Kyllä, kyllä, kyllä. Kuulut
valloniperheeseen, ja juuri sellaisiahan me olemme ja sitä me juhlimme, yhdessä, moniäänisesti ja
kaikilla kielillä.
Joten nyt on hyvä aika innostua kaikesta vanhasta ja uusista jutuista. Tänä keväänä, 20vuotisuhlavuoden onneksi metsästämme vieläkin aktiivisesti vallonihistoriaa, valokuvia, musiikkia,
tokaisuja, tiedettä ja taidetta. Onko sinulla valloniuteen liittyvää perinnetietoa ja tarinoita tallessa?
Haluaisitko kertoa niistä meille? Tai haluaisitko osallistua juhliin kertomalla kuvien kera mukavimmat
muistosi valloniyhdistyksen toiminnasta tai tapahtumista? Juhlavuotena ja 9.5.2015 juhlakokouksen
myötä siihen on oiva tilaisuus.
Jos sanot JEP, OUI tai Ja tack, niin nyt on aika toimia. Tehdään tästä yhdessä ylen hauska juhlavuosi.
Laitamme juhlakimaran myös nettiin… mistä tulikin mieleen, että erityisesti ruotsinkielistä tekstiä
kaipaillaan niin ikään kovasti nettisivuillemme. Joten kynät heilumaan kaikilla osaamillanne kielillä!
Kiitämme lämpimästi kaikkia vuoden 2014 jäsenmaksunsa jo maksaneita! Mutta kuten
tiedätte, ilman jäsenmaksuja ei yhdistys tule toimeen… joten:
Jos saat kirjeen mukana jäsenmaksulomakkeen, niin jäsenmaksu on vuodelta 2013 ja 2014
perinteiset 20 euroa, joka kannattaa maksaa oitis yhdistyksen tilille FI44 2012 1800 0168 34
NDEAFIHH. Kiitos!
Yksi kaikkien ja kaikki vallonien puolesta,
Nyt on aika puhaltaa yhteen hileen ja tehdä siitä sellainen roihu, että rautakin taipuu… se maailman
paras, tiedätte kyllä itsekin. Ilmoittaudu mukaan valloniyhdistykseen ja kenties myös hallitukseen, niin
kaikkea mukavaa alkaa tapahtua. Jäsenten pyynnöstä tarvitsemme erityisesti kaksikielisiä valloneja
mukaan toimintaan. Tule rohkeasti ja tuo sukusikin ja kaikki vallonien ystävätkin mukaan.
Rautaista, mutta lempeää kevättä,
Helena Miettinen, puheenjohtaja
Odotamme muistojanne, kuvianne ja tarinoitanne valloniudesta ja yhdistyksen toiminnasta
huhtikuun loppuun mennessä…
Kiitos! Tiedot voi myös lähettää: Jouko Vuori, fi.vallon@gmail.com, 0400 85 2019, tai postitse: Jouko
Vuori, Iltamantie 7 B 25, 05810 Hyvinkää.
Tai minulle suoraan: Helena Miettinen: helena.miettinen@amke.fi

