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Glatt jubileumsår, kära vallonsystrar och –bröder!
Finlands vallonförening och därmed också vi finländska valloner firar vårt 20-årsjubileum i år.
Visserligen har de flesta av oss kommit hit till vår kyliga Nord redan för många hundra år sedan på den
svenska kungens begäran och som arbetsrelaterade invandrare… Men det är just därför som vi har en
god orsak att fira våra drygt tjugo år och vara stolta över vår härkomst. Främmande fåglar? Alltför
högljudda, tuffa, konstiga och trevliga? Javisst, allt detta! Du hör till en vallonfamilj, och just sådana är
vi och det ska vi fira, tillsammans, flerstämmigt och på alla språk.
Nu gäller det alltså att ivrigt ta itu med både gamla och nya idéer. I vår, för att uppmärksamma våra 20
år, jagar vi aktivt efter vallonhistorier, fotografier, musik, uttryck, vetenskapliga alster och konst.
Känner du till vallonrelaterade traditioner eller berättelser? Kunde du tänka dig att dela med dig av
dem? Eller vill du delta i festligheterna genom att med bilder berätta om dina trevligaste minnen från
vallonföreningens verksamhet och händelser? Under jubileumsåret och vid jubileumsmötet 9.5.2015
har du en ypperlig chans till det.
Svarar du JEP, OUI eller JA TACK, nu är det dags att agera. Vi ska tillsammans göra detta till ett
jättetrevligt jubileumsår. Vi lägger ut festprogrammet på nätet, och apropå det så saknar vi särskilt
svenskspråkiga texter på vår webbsida. Så fatta pennan och skriv på alla tänkbara språk ni kan!
Vi tackar alla som redan betalat sin medlemsavgift för 2014! Som ni vet klarar föreningen sig
inte utan medlemsavgifter. Alltså: Om du tillammans med brevet får en betalningsblankett, så
är din medlemsavgift för 2013 och 2014 det vanliga 20 euro, och det lönar sig att betala den bums
på föreningens konto FI44 2012 1800 0168 34 NDEAFIHH. Tack!
En för alla och alla för vallonerna!
Nu ska vi alla ge järnet och sätta fart på verksamheten. Kom med i föreningen, om du inte redan är
medlem, och kanske också i styrelsen, så börjar det hända saker. Från medlemshåll har man särskilt
efterlyst tvåspråkiga valloner. Tveka inte utan kom med och ta med hela släkten och alla vallonvänner
du känner.
Ha en skön vår!
Helena Miettinen, ordförande
Vi ser fram emot att få era minnen, bilder och berättelser om vallonerna och föreningens
verksamhet före slutet av april…
Tack! Uppgifterna kan också skickas till: Jouko Vuori, fi.vallon@gmail.com, 0400 85 2019, eller per
post: Jouko Vuori, Iltamantie 7 B 25, 05810 Hyvinge. Eller direkt till mig: Helena Miettinen:
helena.miettinen@amke.fi

