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Tervehdys Collianderin sukuseuralainen!

Näin on taas vuosi vierähtänyt, joulu lähestyy ja on aika kertoa tämän vuoden vuosikokouksesta 
jota vietimme lauantaina 3.9. Lappeenrannassa ja suunnitella yhdessä tulevaa toimintaa.

Aloitimme Vuosikokouspäivän Heli Pukin ihanassa puodissa. Heli kertoi meille työstään kuvittajana 
ja taiteilijana. Oli hienoa tutustua paremmin hänen tapaansa työskennellä ja tutustumiskäyntimme
lopuksi hän lausui meille omia runojaan. 



Seuraava kohteemme oli tien toisella puolella Wolkoffin talomuseossa. Ensin saimme tutkia 
museokaupan tuotteita ja sitten aloitimme aikamatkan talomuseossa. Oppaamme kertoi monia 
mielenkiintoisa tarinoita talon asukkaista ja suvun historiasta. Voin lämpimästi suositella tätä 
kohdetta jos päätätte käydä kyläilemässä Lappeenrannassa. Samalla oppaamme auttoi meitä  ja 
otti meistä ensimmäisen ryhmäkuvan.

Päivämme jatkui lounaan merkeissä Lappeenrannan Kasinolla joka olikin oikein suosittu paikka. 
(Myöhemmin kuulimme että Kasinon edustalla olevalla terassilla kuvataan myös televisiosarjaa 
Sorjonen.) Hyvin mahduimme sekaan syömään, mutta suunnitellusta kokouksesta ei olisi tullut 
hälinässä mitään. Siinä viisaat päät lyötyämme yhteen sihteeri Maria keksi,  että kysyimme 
yöpymispaikkamme, taas kerran tien toiselta puolelta, Hotellin Lähteen respasta voisimmeko 
lainata aamiaistilaan kuuluvaa lämmitettyä lasiterassia kokouksen paikaksi. Sehän onneksi sopi 
heille ja niin siirsimme kokouksen sinne.

Kokouksessamme kertasimme kuulumisia kahden vuoden ajalta kun emme ole voineet pitää 
koronarajoitusten vuoksi vuosikokousta. Toki kokouksessa kävimme tilit ja muut normaalit 
kokousasiat läpi.  Kokokusessa päätettiin että sama vanha hallitus jatkaa toimintaa. 
Hallitukseen kuuluu nyt Ella Hirsiaho puheenjohtajana, Maria Salminen sihteerinä, Kallas Liias, 
Veronika Bondstam, Jouko Colliander, Johanna ja Jan Colliander sekä Jari Colliander.
Kokouksessa tuli myös toiveena yhteistilaus vaakuna-postimerkistä, jota tilasimme. Jos sinä 
tarvitset postimerkkejä ota yhteyttä Mariaan niin kerätään taas yhteistilaus. 

Kokouksen jälkeen Lappeenrannan opas Petri Vainikka olikin jo odottamassa meitä aulassa ja 
aloitimme pienellä kävelyllä Linnoitukselle Lappeenrannan historia kierroksen. Täytyy sanoa että 
meillä on todella monta mielenkiintoista paikkaa Suomessa ja huomaan omalta kohdaltani 
suhtautumiseni paikkoihin muuttuneen kun saa kierrellä osaavien oppaiden kanssa. Reilun tunnin 
kierroksellamme satoi vettä, paistoi aurinko ja hiukan taisi tuulikin meitä riepotella. Maisemat 
Linnoituksen korkeimmalta reunalta olivat todella upeat.



Päätimme vuosikokouspäivän kuuluisaan kahvila Majurskaan, jossa emäntä  Arja kertoi kahvila 
rakennuksen ja Kahvila Majurskan historiaa.

Kaikkiaan vuosikokoukseen osallistui 12 sukuseuran jäsentä.



Sukuseuran  hallitus ei ole kokoontunut edellisien vuosien aikana, yhteydenpitomme on hoidettu 
sähköposteilla ja soittelemalla. Tavoitteena on että ensi keväänä kokoonnumme ja suunnitelemme 
yhdessä seuraavan vuosikokouksen aikatulut ja paikat ym. Jos sinulla on toiveena jokin tietty 
paikka ota ihmeessä yhteyttä sihteeri Mariaan. 

Kaikki yhteydenotot koskien osoitteen muutoksia, sekä kuvia nettisivuille osoitettava sihteeri Maria
Salmiselle.

Muistakaa myös meidän omat www-sivut. Osoitteemme on www.collianderinsukuseura.fi
Otamme mieleämme vastaan kuvia ja tarinoita elävöittämään sivuja.

Muistutan vielä tämän vuoden maksamattomista jäsenmaksuista! Vielä ehtii maksaa vuoden 2022 
jäsenmaksun jos se on unohtunut, kiitos!

Kirjeen lopussa on vuoden 2023 jäsenmaksun lasku, joka on 20 € ja se on perhekohtainen.

Ja jos tulevaisuudessa haluat kirjeen vain sähköisessä muodossa ilmoita asiasta Maria sihteerille.

Hallituksen jäsenet 2023:
Ella Hirsiaho puheenjohtaja, Maria Salminen sihteeri, Jari Colliander, Jan Colliander, Johanna 
Colliander, Jouko Colliander, Kallas Liias ja Veronika Bodestam.

Kiitos kaikille sukuseuran jäsenille perheineen ja hallituksen jäsenille kuluneesta vuodesta ja
toivokaamme kaikkialle Rauhaisaa Joulunaikaa ja parempaa uutta vuotta 2023!

toivottaa Ella ja Maria

Tavataan taas vuosikokouksessa 2023 !



Puheenjohtaja  Sihteeri
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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