Suomen Vallonit ry.
Finlands Vallonättlingar rf.

Helsingfors 6.6.2016
Glad sommar alla vallonättlingar!
Årsmötet hölls lördagen 14.5.2016 på Mariefors bruk, i kafé Kinuskilla. Tack alla som var med! Vi hade en riktigt
trevlig utfärdsdag på Mariefors bruksområde, trots det regniga vädret. Såväl bruksområdet, Kinuskillas smakliga
brunch som mentalsjukhusmuseet var värda besöket.
Årsmötet valde följande styrelse:







Helena Miettinen, ordförande
Patrik Pousar, ledamot
Anna Leena Högbacka, ledamot
Tero Hakkarainen, ledamot
Tuuli Heikkilä-Ahti, ledamot
Jaakko Rintamäki, ersättande ledamot.

Mötet noterade att föreningens ekonomi är god och beslutade att medlemsavgiften förblir 20 euro om året. En
blankett för medlemsavgiften medföljer detta brev. Kom ihåg att sköta saken för egen del, tack!
Följande sammankomst hålls lördagen 17.9.2016 på Mathildedals bruk. Mathildedals bruksby intill Tykö
nationalpark bjuder på bruksidyll när den är som bäst: rödmyllade hus, bruksbyggnader, historia, kultur, natur och
livet i byn. Vi inleder med lunch, forsätter sedan på en guidad rundtur genom bruksområdet och avslutar med kaffe.
Tidpunkten är klockan 12–15. Var och en tar sig till platsen för egen maskin. Om du har möjlighet att ta med andra i
din bil, ange detta i samband med anmälningen. Behöver du skjuts, ange också det. Kom också ihåg att uppge
eventuella matallergier.
Anmälningar senast 1.9 till fi.vallon@gmail.com eller 040 5139694. Priset för utflykten är 30 euro, som betalas in på
föreningens konto FI44 2012 1800 0168 34 NDEAFIHH på förhand. Hjärtligt välkommen! Mera information:
www.mathildedal.fi
Den planerade sommarresan till Sverige skjuts upp, och tyvärr blir det heller inget av släkten Hahnes resa denna
gång. Däremot ordnar våra samarbetsparter olika trevliga sommarevenemang som ni kan ta del av.



Sö 19.6 Fagervik bruk & musik, Benelux-institutets utfärd, Johanna Lindstedt, 050 358 3708,
mervijohanna.lindstedt@gmail.com, priset för utfärden är 45 euro.
Bruksrunda i vallonsmedernas fotspår lö 2.7 kl. 10–17. Bussresa med program från Orisberg till Kimo bruk
och tillbaka. Pris 45 euro, inkl. buss, program, lunch och kaffe. Anmälningar senast 22.6 tfn 040 511 9599
eller orisberg@sana.fi, Kansan raamattuseura http://www.kansanraamattuseura.fi/tapahtumat.

Ha en varm och aktiv sommar, alla vallonättlingar!
Helena Miettinen ordf., Finlands Vallonättlingar rf.

