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Collianders släktbrev i december 2022                    

Hälsningar till dig medlem i släktföreningen Colliander!

Så har det igen fått ett år. Julen närmar sig och det är dags att berätta om årets årsmöte som vi 
hade i Villmanstrand lördagen den 3.9. och planera den kommande verksamheten tillsammans.

Vi började årsmötesdagen i Heli Pukkis härliga bod. Heli berättade för oss om sitt arbete som 
illustratör och konstnär. Det var fint att kunna bekanta sig närmare med hennes sätt att arbeta. 
Som avslutning på besöket läste hon några av sina dikter för oss.



Nästa besöksmål var på andra sidan gatan i Wolkoffs husmuseum. Först tittade vi på museiboden 
var vi började vår tidsresa i museet. Vår guide berättade många intressanta berättelser om husets 
invånare och släktens historia. Besöksmålet kan varmt rekommenderas om ni besöker 
Villmanstrand. Vår guide hjälpte oss också att ta den första gruppbilden.

Dagen fortsatte med lunch på Villmanstrand Kasino som visade sig vara ett mycket populärt ställe. 
(Senare hörde vi att på sjöterassen framför kasinot filmas också televisions serien Sorjonen) Vi 
rymdes bra att äta men det planerade mötet skulle inte ha blivit någonting av i sorlet. Då vi satt 
våra kloka huvuden ihop kom sekreteraren Maria på att vi kunde hålla mötet på andra sidan gatan 
där vi övernattat. Vi frågade Hotell Kändes reseption om vi kunde låna deras uppvärmda glasterass 
för vårt möte. Det passade, som tur var, dem. Så vi flyttade mötet dit. 

På mötet gick vi igenom två års nyheter eftersom vi inte kunnat ha årsmöten på grund av Corona 
restriktioner. Förstås gick vi även igenom bokslutet och andra normala mötesärenden. På mötet 
bestämde vi att samma gamla styrelse fortsätter. Till styrelsen hör nu: Ella Hirsiaho ordförande, 
Maria Salminen sekreterare, Kallas Liias, Veronika Bondestam, Jouko Colliander, Johanna och Jan 
Colliander samt Jari Colliander. På mötet kom önskan om en sambeställning av frimärken med 
Colliander vapnet. Frimärkena beställdes. Om du behöver frimärken, ta kontakt med Maria så 
samlar vi ihop en beställning. 

Efter mötet väntade guiden Petri Vainikka på oss. Vi började med en liten promenad till 
Villmanstrand fästning på en rundtur om Villmanstrands historia. Jag måste säga att vi har många 
intressanta ställen i Finland och märker att mitt förhållande till olika ställen förändras då jag får gå 
omkring med skickliga guider. På vår drygt en timmes rundtur regnade det, var solsken och blåste 
emellanåt. Utsikten från fästningens högsta punkt var verkligt fin! 



Vi avslutade årsmötesdagen i det kända Kaffe Majurska var ägaren Arja berättade om kaffeets och 
dess byggnads historia. 

Inalles 12 medlemmar deltog i årsmötet.



Släktföreningen styrelse har inte mötts fysiskt under de två gärna åren. Vi har hållit kontakt via e- 
mail och ringt till varandra. Som mål har vi att samlas nästa vår och planera nästa årsmöte, 
tidtabell, platser osv. Om du önskar någon speciell plats, ta då genast kontakt med Maria Salminen.
Hon tar också emot alla adressförändringar! 

Kom också ihåg våra egna nätsidor! Vår adress är www.collianderinsukuseura.fi. Vi tar gärna emot 
bilder och historier att göra nätsidorna mer levande med. Alla bilder och texter till nätsidorna skall 
skickas till Maria Salminen. 

Har du glömt betala årsavgiften för år 2022? Du hinner ännu betala den! Tack

Avgiften är 20€ för en hel familj. Kontonummer är i slutet av brevet. Räkningen för 
medlemsavgiften år 2023 finns i slutet av brevet. Tack! 

Om du i fortsättningen vill ha brevet som mail , kontakta Maria Salminen! 

Styrelsen 2023:
Ella Hirsiaho; ordf. Maria Salminen; sekr. Jari Colliander, Jan Colliander, Johanna Colliander, Jouko 
Colliander, Kallas Liias ja Veronika Bodestam.

Tack till alla medlemmar i släktföreningen med familj och till
medlemmarna i styrelsen för det gångna året, låt oss önska en fridfullt
jultid och ett bättre nytt år 2023 åt alla håll i världen!

Önskar Ella och Maria!

Låt oss träffas igen på årsmötet 2023 !



Ordförande  Sekreterare
Ella Hirsiaho Maria Salminen
Tammitie 26 Mäkikatu 5
40420 Jyskä 40630 Jyväskylä
+358  (0)40 5773108 +358 (0)40 1929676
ella.collianderinsuku@gmail.com maria.collianderinsuku@gmail.com
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