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Collan-Kollanus-Sukuseura Ry:n toimintasuunnitelma 2019-2024
Taustaa
Collan sukuseura perustettiin Helsingissä v. 1934. Seura toimi alkuvuosikymmeninä
aktiivisesti, kokosi tietoja suvusta ja järjesti useita sukukokouksia. 2000-luvun
ensimmäinen varsinainen sukukokous järjestettiin Pieksämäellä v. 2009. Silloin seuran
nimi muutettiin paremmin suvun jäsenistöä kuvaavaksi Collan–Kollanus-Sukuseuraksi.
Vuosina 2009-2018 seura on keskittynyt toisaalta suvun jäseniä yhdistäviin
pienimuotoisiin tapahtumiin ja toisaalta sukututkimukseen. Sukututkimuksen tuloksina
suvun molemmista päähaaroista on äskettäin julkaistu varsin kattavat sukukirjat. Seuran
jäsenmaksun viime vuosina maksaneita jäseniä on 69 ??? Sukuun kuuluu kuitenkin
laajalti ymmärtäen yli 15 000 elossa olevaa ihmistä, joista suurimmalla osalla ei ole
tietoa siitä, että he kuuluvat mm. tällaiseen sukuun.
Haasteita
Lähivuosina sukuseuran toiminnan strategisina päähaasteina voi pitää seuraavia:
 Mihin Collan-Kollanus-Sukuseuraa tarvitaan ja miten sen toiminta ja jatkuvuus
varmistetaan?
 Millaista toimintaa suvun jäsenet seuraltaan odottavat?
 Miten säilytetään seuran nykyiset jäsenet ja saadaan entistä suurempi osa suvun
jäsenistä mukaan seuran toimintaan?
 Miten järjestetään, täydennetään ja julkaistaan tietoja suvun ja sen jäsenten
historiasta ja nykypäivästä?
Toimintasuunnitelma
Edellisten haasteiden pohjalta sukuseuran hallituksen toiminta jaksolla 2019-2024
voi suuntautua esim. seuraaviin osatehtäviin:













Suvun jäsenten motivointi ja aktivointi. Potentiaalisten aktivistien kartoitus
Sukuseuran tiedotustoiminnan ja nettisivujen edelleen kehittäminen
Henrik Collanuksen ja Claudius Collanuksen jälkeläisiä koskevien sukukirjojen jakelu
suvun piirissä
Sukua ja sen jäseniä koskevan asiakirja-, tarina- ja valokuva-aineiston kokoamisen
säilyttämisen ja hyödyntämisen suunnittelu ja toteutus
Sukutietosarjan (Collan-Kollanus suvun vaiheita) kehittäminen (uudet aineistot,
monisteet, painatus, kuvamateriaalit, CD, nettitieto)
Sukua yhdistävien vuosittaisten tapahtumien, retkien ja seuraavien sukukokousten
(2019, 2024) valmistelu
Selvitys siitä olemmeko ahvenanmaalaisen Sluk-suvun jälkeläisiä vaiko emme
DNA-sukututkimukseen liittyvä yhteistyö asiasta kiinnostuneiden suvun jäsenten
kesken
Eri sukuhaarojen omien toimintojen suunnittelu ja kehittäminen
Pieksämäen sukukiven kunnossapito
Edellisiin tehtäviin mahdollisesti tarvittavien työryhmien nimeäminen ja toiminta
Hallituksen työkyvyn varmistaminen tarvittaessa siten, että hallitus voi kesken
toimikautensa kutsua uusia jäseniä ja varajäseniä poistuneiden hallituksen jäsenten
tilalle




Sukuseuran toiminnan kustannusten kattaminen, jäsenmaksujen perintä ja
lahjoitusten keräys. Jäsenmaksuja voidaan maksaa vuoden tai viiden vuoden erissä
Hallitus vastaanottaa mielellään jäseniltä kysymyksiä, rakentavia ehdotuksia ja
mahdollista kritiikkiä liittyen seuran toimintaan

