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Collan-Kollanus-sukuseura ry:n toiminta vuosina 2009 - 2013
Sukukokous

Sukukokous pidettiin Pieksämäellä 4.7.2009. Osallistujia oli noin 150
henkeä.

Hallitus

Sukukokous valitsi sukuseuralle hallituksen seuraavaksi
viisivuotiskaudeksi. Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä
Henrikin haarasta
Tilalle valitut
Johanna Collan
Tuomo Moilanen
Leena Mustalampi
Titta Karjalainen
Marja Paavilainen (sihteeri)
Rauni Rautanen
varalla Eino Jäppinen
Claudiuksen haarasta
Mikael Collan
Juhani Collan
Timo Linkola (puheenjohtaja)
Pertti Linkola
Jouni Linkola
varalla Matti Collan

Piia Moilanen

Tilintarkastajiksi valittiin Titta Karjalainen ja Anni Collan sekä varalle
Marja Stara ja Tytti Lindh. Titta Karjalaisen siirryttyä hallitukseen
tilintarkastajina ovat olleet Anni Collan, Marja Stara ja Tytti Lindh. Tilit on
tarkastettu vuosittain.
Talous

Vanhalta Collan-sukuseuralta siirtyi varoja 1557,41 €. 18.9.2013 avattiin
seuralle uusi tili Helsingin Osuuspankin Arkadian konttoriin FI41 5780
0720 4245 01. Pankkitilillä oli rahaa 31.12.2013 yhteensä 3076,04 €. Tuloja
seuralle on tullut kirjamyynnistä 1343 € ja jäsenmaksuista 1540 €.
Menopuolella on painatuskuluja, retkikuluja, sukupäiville osallistumiskuluja, sukukiven kukitus- ja hoitokuluja sekä jäsenten muistamisia.
Sukukokous päätti vuotuiseksi jäsenmaksuksi 10 €/henkilö. Vuosina 2009 2013 jäsenmaksuja on saatu yhteensä 69 sukuseuran jäseneltä

Toiminta

Sukuseuran toiminta on aktivoitunut verrattuna nykyistä toimintajaksoa
edeltäviin vuosiin. Jäsenistölle on 2009 Pieksämäellä pidetyn
sukukokouksen jälkeen järjestetty kuusi pienimuotoista tapahtumaa.
Sukuseura on avannut omat internet-sivut, tiedottamalla pitänyt yhteyttä
jäsenistöön ja harjoittanut sukututkimusta.
Sukuseuran hallitus on vuosina 2010 - 2013 kokoontunut 10 kertaa. Lisäksi
yhteyttä on pidetty tiiviisti puhelimitse ja sähköpostitse. Hallitus on
toimintakykynsä varmistamiseksi kutsunut uudet jäsenet kahden kuolleen ja
kolmen toiminnasta luopuneen jäsenensä tilalle. Hallituksen asiantuntijaksi
kutsuttiin sukututkija Kaisa Rautavaara. Hallitus hyväksyi seuralle oman
logon.
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Kaisa Rautavaara on tallentanut aiemmat ja uudet sukuluettelot Sukujutut ohjelman tiedostoiksi. Timo Linkola ja Kaisa Rautavaara ovat valmistelleet
kahta eri sukuluetteloa. Tietoa on koottu eri lähteistä ja erilaisilla
menettelytavoilla, pääosin suvun jäseniltä kysellen.
Timo on koonnut tietoja Claudius Collanuksen jälkeläisistä, ensi sijassa
lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1984 jälkeen. Tuolloin julkaistiin
edellinen luettelo. Toukokuussa 2014 Claudius Collanuksen jälkeläisten
luettelon kolmas painos on oikolukuvaiheessa julkaisemista varten. Kaisa
on selvittänyt Henrik Collanuksen jälkeläisiä, joista ei ole julkaistu kuin
luettelo vuoden 1938 tienoilla. Koska Henrikin sukuhaara on kovin laaja,
luettelon teko on työlästä, mutta se julkaistaneen lähivuosina. Henrikin
haarassa on paljon tehtävää, esimerkiksi sukutarinoiden ja valokuvien
keruussa.
Seura on ollut mukana valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä. Vuonna
2013 saatiin uutta tietoa suvun historiasta ennen vuotta 1638. Isälinjan
vanhimpia jälkiä on löytynyt Satakunnan Karkusta, ja linja mahdollisesti
jatkuu Ahvenanmaalle Sluk-sukuun ja 1300-luvulle. Uusimpia tietoja on
seuran nettisivuilla.
Tiedottaminen

Seura on tiedottanut nettisivujen suvut.genealogia.fi/collan_kollanus/
kautta. 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. Suvun jäseniä
on lähestytty sukututkimuksen tietopyynnöin. Hallitus on reagoinut
mielellään suvun jäsenten ja ulkopuolisten tutkijoiden yhteydenottoihin.
Seuran tiedotus kaipaa yhä kehittämistä.

Tapahtumat

Seura on muuttanut toimintakulttuuriaan siten, että harvakseltaan
pidettävien sääntömääräisten sukukokousten lisäksi on järjestetty
pienimuotoisia jäsentapahtumia seuraavasti:
10.7.2010
5.5.2012
9.6.2012
29.7.2012
7.7.2013
7.9.2013

Henrikin haaran tapaaminen Naarajärvellä
Hietaniemen hautausmaakierros
Pieksämäen sukukivellä tapaaminen
Frugårdin kartanoretki
Mikkelin Rantakylän tapahtuma
Sipoon Varpulan retki
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20 osallistujaa
32 ”
15 ”
36 ”
50 ”
25 ”

