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Collan-Kollanus-sukuseura ry:n toiminta vuosina 2014 - 2018
Sukukokous

Sukukokous pidettiin Sulkavalla Tiittalan kartanossa 10.8.2014. Sukukokouksen
jälkeen tutustuttiin Linkolan suvun kantaisän Zachris Collanin aikoinaan
omistamaan taloon. Vierailu juhlisti Linkolan suvun merkkivuotta, sillä Zachris
Collanin syntymästä oli kulunut 200 vuotta.

Hallitus

Sukukokous valitsi sukuseuralle hallituksen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä
Henrikin haarasta
Titta Karjalainen (pj.)
Marja Paavilainen
Pia Moilanen
Rauni Rautanen (siht.)

Claudiuksen haarasta_____
Timo Linkola (varapj.)
Jouni Linkola
Jutta Noponen

Varalle
Anu Moilanen
Kaija Kollanus

___________
Matti Collan
Hannu Linkola

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Kunnas ja Leena Mustalampi sekä varalle Anni
Collan ja Tytti Lindh.
Talous

18.9.2013 avattiin seuralle tili Helsingin Osuuspankin Arkadian konttoriin FI41
5780 0720 4245 01. Pankkitilillä oli rahaa 31.12.2018 yhteensä 5110,75 €. Tuloja
seuralle on tullut kirjamyynnistä ja jäsenmaksuista . Menopuolella on kirjojen
painatuskuluja, sukututkimuksen tiedonhankintakuluja, tapahtumien kuluja ja
sukukiven kukitus- ja hoitokuluja. Sukukokous päätti vuotuiseksi jäsenmaksuksi
10 €/henkilö. Vuosina 2014 -2018 jäsenmaksuja on saatu yhteensä 3100 €.

Sukukirjat

Sukukirja "Claudius Collanuksen jälkeläiset 2014” valmistui 2014. Mukana
ovat uudet ajantasaiset tiedot 1946 sukulaisesta, 517 perheestä, 150 valokuvaa ja
aivan uutta tietoa sukumme varhaishistoriasta aina vuoteen 1348 asti. Vuodesta
1900 alkaen ovat nyt mukana myös suvun naisten jälkeläiset. Uuden kirjan tiedot
keräsi ja toimitti kymmenien sukulaisten avulla Timo Linkola. Tiedot tallensi ja
käsitteli Kaisa Rautavaara. Kirjan näyttävän ulkoasun ja taiton toteutti Jouni
Linkola. Kirjan painos oli 350 kpl ja kirja on myyty lähes loppuun vuoden alkuun
2019 mennessä.
Sukukirja ”Henrik Collanuksen jälkeläiset 2018” saatiin valmiiksi keväällä
2018. Päätyön teki sukututkija Kaisa Rautavaara ja työssä avusti Timo Linkola
selvitellen tuhansia sukulaisia sekä kirjoittaen suurimman osan suorasanaisista
teksteistä, kannen ja kuvien käsittelyn teki Jouni Linkola ja hallituksen jäsenet
auttoivat kykyjensä mukaan. Kirjan taittoi Julia Peltola Indesign-ohjelmalla.
Kirjaa tilattiin 600 kappaletta, ja kirjaa on myyty vuoden 2019 alkuun mennessä
noin puolet.
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Hallituksen toiminta

Sukuseuran hallitus on vuosina 2014 – 2018 kokoontunut 17 kertaa. Lisäksi
yhteyttä on pidetty tiiviisti puhelimitse ja sähköpostitse. Hallituksen
asiantuntijaksi kutsuttiin sukututkija Kaisa Rautavaara.

Tiedottaminen

Seura on tiedottanut nettisivujen kautta http://collan-kollanus.fi/. Sivuja ylläpitää
Rauni Rautanen. Sukuseuran toiminnasta on kerrottu myös sähköpostitse.
Sähköpostiosoiteluetteloon toivotaan lisää osoitteita ja ilmoitus sihteerille, jos
sähköpostiosoite muuttuu. Seuralla on myös Facebook-sivusto, mutta se on
jäänyt vähälle käytölle.

Tapahtumat

Viiden vuoden välein pidettävien sääntömääräisten sukukokousten lisäksi on
järjestetty pienimuotoisia jäsentapahtumia seuraavasti:
7.6.2015
7.10.2015
26.5.2018
28.5.2018
22.9.2018

Sukutapaaminen Seppälänmäellä
Tutustumiskäynti YLEeen
Henrikin sukukirjan julkistaminen Pieksämäellä
Henrikin sukukirjan julkistaminen Helsingissä
Vuoden 1918 tapahtumien museokäynti Tampereella

Lisäksi on nettisivuilla tiedotettu sukuun kuuluvien henkilöiden musiikki- yms.
tapahtumista, joihin voi osallistua suoraan.
Hallitus

