Suomen Vallonit ry
Finlands Vallonättlingar rf
Helsingfors 12.2.2015

Ett gott nytt år 2015 tillönskas alla glada vallonmedlemmar!
Vi firar vårt 20-årsjubileum i år. Förhoppningsvis kan så många som möjligt i år delta i gemensamma
begivenheter, eller på annat sätt visa sig aktiva. Finlands Vallonättlingar fyller alltså 20 år i år. Grattis
alla medlemmar och vallonättlingar i Finland!
Ett varmt tack till alla er, som deltog i verksamheten år 2014. Speciellt vill vi tacka aktiva medlemmar
och styrelsen. Vi höll en fantastisk utställning och hade flere trevliga träffar. Jag kan tillägga, att vi
under senaste år fått ett flertal nya medlemmar, 25 stycken. Välkomna med både tidigare och nya
medlemmar!
Vi vill påminna om att om du känner intresse för att uppdatera våra nätsidor, tag kontakt snarast. Vi
behöver också sådana som har inspirerande idéer, släktforskare, researrangörer och fotografer.
Vi har i några punkter samlat vallonhändelser under det kommande året. Vi hoppas få många trevliga
möten och begivenheter under jubileumsåret 2015. Skriv in i din almanack!
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De Riksomfattande Släktforskardagarna hålls i Salo 13–15. 3. 2015. Temat på fredagen är Bruken
i Egentiga Finland i ljuset av släkt- och personhistoria. Vi ordnar ett vallonmöte i samband med
måltiden. Välkomna! Programmen under dagarna går på finska, för ytterligare information se
bilagan.
Årsmöte 9.5.2015, Helsingfors
Eventuellt en sommarutflykt i maj-juni
Vallonhelg på Orisbergs bruk 8–9.8 2015. Medeltidsmarknad i Storkyro.
19-20 september 2015 möte med Sällskapet Vallonättlingar från Sverige, i södra Finland
I början av oktober möte med Vanda släktforskare
traditionell jullunch 28.11.2015

Är du intresserad av samarbete med släktforskare? Är du intresserad av svenska och av att samarbeta med
den svenska föreningen? Vill du vara med och ordna trevliga begivenheter? Om svaret är ja, kom med i
styrelsen och föreningens verksamhet.
Mera uppgifter på våra Facebook-sidor, https://www.facebook.com/groups/283841748354020/ och på
nätet. Vi ses på möten, pratar i Facebook och firar stort vårt jubileumsår!
Helena Miettinen
ordförande, Finlands vallonättlingar

Riksomfattande Släktforskardagarna 2015
De 38:e Riksomfattande Släktforskardagarna hålls i Salo 13–15. 3. 2015. För arrangemangen svarar
Genealogiska Samfundet i Finland och Salon Seudun Sukututkijat ry, som samtidigt firar sin 30-åriga
verksamhet. Evenemanget ordnas på Astrum-keskus nära Salo centrum.

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

