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Helsingissä 24.6.2013
Kesäinen tervehdys hyvät vallonit!
Lämmin kesäsää ja tekemättömät työt ovat hitusen hidastaneet jäsenkirjeen lähettämistä, mutta tässä
se nyt tulee. Sen myötä toivotan kaikille teille jäsenille mitä luovinta ja kiinnostavinta toimintavuotta.
Ilman innostuneita ja aktiivisia jäseniä, ei mikään yhdistys toimi. Lämpimästi tervetuloa mukaan
toimintaan – osallistumalla tapahtumiin, ideoimalla ja kuka mitenkin, omalla, omaleimaisella
tavallaan!
Meren ja menneisyyden lisäksi pidimme Kotkassa 27.4.2013 vuosikokouksen, jossa hallituksen
jäseniksi valikoitui seuraava, komea joukko:
-

Jouko Vuori
Tero Hakkarainen
Pasi Jaako
Patrik Pousar
Jaana Juvala (varajäsen)
Bror Fjäder (varajäsen)
ja minä, Helena Miettinen, jolle nakitettiin puheenjohtajan pesti.

Pidimme jo ensimmäisen hallituksen kokouksen. Kaikki hallituksen jäsenet lupasivat auliisti kantaa
kortensa kekoon ja jopa opetella uusia taitoja, mikäli sellaista vaaditaan. Mainiota!
Aiempi puheenjohtaja Paavojuha Klementjeff jätti meille perinnöksi nämä sanat: ”Tulevalla
hallituksella on vielä runsaasti tekemistä kotisivujen forumin aktivoinnissa, jäsenluetteloiden
ajantasaistamisessa, apurahoja haettaessa ja raikkaiden ideoiden löytämisessä ja toteuttamisessa –
paneutumistahan se vaatii. Aika monessa kielessä tunnetaan sananlasku uusista luudista…” Pyrimme
tekemään parhaamme, että täytämme meille annetun tehtävän ja erityisesti, että meillä kaikilla tulee
olemaan mukava, kiinnostava ja hauska vallonivuosi edessämme.
-

Seuraavia tapahtumia:
10.–11.8.2013 Isonkyrön keskiaikamarkkinat ja vallonipyhä Orisbergissä (jonka paikalliset
tänä vuonna hoitavat, yhdistys lämpimästi suosittelee kaikille kiinnostuneille osallistumista… )
31.8.2013 Vierailu Mustion linnaan ja Raaseporiin. Ilmoittautumiset Joukolle 15.8. mennessä.
joululauantain 7.12.2013 muutimme jäsenten pyynnöstä yhteiseksi kokoukseksi Helsinkiin,
siitä lisää!

Jäsenmaksu on 20 euroa, joka kannattaa maksaa oitis yhdistyksen tilille FI44 2012 1800 0168 34
NDEAFIHH.
Huomaathan myös, että suunnittelemme vallonitaidenäyttelyä Belgian suurlähetystöön keväällä 2014!
Keräämme nyt tietoa suomalaisista vallonijuuret omaavista taiteilijoista ja taiteesta. Ole aktiivinen, jos
tunnistat tästä itsesi tai sukusi.
Lämmintä kesää ja tuhtia ystävyyttä vallonit!
Helena Miettinen & vallonihallituksen väki

Suomen Vallonit ry.
Finlands Vallonättlingar rf.

Vallonitaidetta-näyttely 2014!
Retkien lisäksi suunnittelemme vallonien jälkeläisten taidenäyttelyä Belgian suurlähetystöön keväällä
2014. Tässä vaiheessa pyydämme vallonitaidetta omistavia (kuvataide, kirjallisuus, valokuvat, käsityöt
jne.) tai taiteilijoiden sukulaisia ilmoittamaan joko Joukolle tahi oheisin linkin kautta, mikäli haluaa
esittää jotakin teosta näyttelyyn. Valitsemme näyttelyssä esiteltävän taiteen meille esitettyjen teosten
joukosta.
Tästä kyselylomakkeelle: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1027533&chk=3RG73H4W
Näitä tietoja sähköisellä lomakkeella kysytään:

Vastaajan tiedot:
Sukunimi
Etunimi
sähköpostiosoite
Vallonitaiteilijan nimi
Lisää tietoa taiteilijasta ja teoksista:

Onko teillä mahdollisuutta osallistua Belgian suurlähetystössä keväällä 2014 järjestettävään
näyttelyyn?
kyllä
ei
Tähän voitte luetella mahdollisten teosten nimet, joita ehdotatte näyttelyyn? Esim. maalaus,
nimi: perhonen xxx, vuosi 1968, omistaja: Katri Hynynen jne. Tähän olisi hyvä laittaa myös
koko, mikäli teos on suuri.
Kiitos! Tiedot voi myös lähettää: Jouko Vuori, fi.vallon@gmail.com, 0400 85 2019, tai postitse: Jouko
Vuori, Iltamantie 7 B 25, 05810 Hyvinkää.

