kesäpäivät

12.-15.6.2008
Tervetuloa mukaan viettämään Mummiksen kesää
Sipoon Kallioniemeen
Omassa poukamassa nauttimme merestä ja kesäisestä yhdessäolosta
saunoen, pelaten, uiden, tanssejakaan unohtamatta.
Kallioniemi on kaunis vaikka hieman vaatimaton leirikeskus.
Majoitumme hienossa vanhassa hirsihuvilassa useamman
hengen huoneissa. Muutamia telttoja on lupa pystyttää, mikäli omaa
rauhaa kaipaa. Ruokailut toteutamme yhdessä talkoohengessä.
Paikka on helpon ja lyhyen veneylityksen päässä mantereelta.
Voit tulla vaikka omalla kajakillasi, jos niin haluat.
Lopullinen hinta varmistuu kun näemme miten suurella joukolla
Kallioniemeen lähdemme, mutta toistaiseksi hinnat ovat
jäseniltä: 25 euroa /vrk, koko leiri yhteensä 100 euroa
ei-jäsenet: 30 euroa /vrk, koko leiri yhteensä 120 euroa.
Voit olla siis lyhyemmänkin ajan kuin neljä päivää. Kerro se kuitenkin ilmoittautuessasi, jotta voimme huomioida sen ruokatarvikkeita varatessamme.
Hintaan sisältyy venekuljetukset, leirin majoitus ja ruuat.
Ilmoittautumiset 25.5.2008 mennessä: info@mummolaakso.fi
www.mummolaakso.fi kertoo Kesäpäivien viimeisimmät tiedot!
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VUOSIKOKOUKSEN SATOA
Vuoden 2008 vuosikokouksessa oli paikalla
13 jäsentä ja kokous eteni ripeästi Maisan
johdolla. Tosin hallituksen jäseniä jouduttiin
valitsemaan jopa suljetulla lippuäänestyksellä, mikä on vain positiivista ja osoittaa mielenkiintoa yhdistystä kohtaan. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Minna Hirvonen ja
varapuheenjohtajana Anitta. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ulla,
Tessa, Anneli, Minna sekä Saana ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen samassa
järjestyksessä Kaarina, Marja, Sinikka, Leena ja Riitta.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin esitys yhdistyksen liittymisestä Setan jäsenjärjestöksi sekä
Unioni Naisasialiiton ja Vanhustyön keskusliiton jäseniksi. Uusi hallitus laati jäsenhakemukset ja toivottavasti pääsemme tekemään
entistä kiinteämpää yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa.

JÄSENMAKSUT 2008
Yhdistyksen jäsenmaksut säilyivät vuosikokouksen käsittelyssä ennallaan:
eläkeläiset, työttömät, varusnaiset ja opiskelijat 10 €, muut 20 €, kannatusjäsenmaksu 40 €
Toivomme, että maksat vuoden 2008 jäsenmaksusi huhtikuun loppuun mennessä, niin pysyt
mukana jäsenlistassa ja saat seuraavankin tiedotteen kotiisi. Jäsenkortin saat postitse seuraavan tiedotteen mukana. Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken 660100 – 1185982.

Tule keskustelemaan, kuuntelemaan, nauttimaan
kuppi teetä tai kahvia ja pikku purtavaa!

KEVÄÄN 2008 VIIMEINEN KAHVI-ILTA
Unioni Naisasialiiton tiloissa, Bulevardi 11 A 1, klo 19–21
ti 13.5. Missä olit, kun…? Muistelua menneiltä vuosikymmeniltä.
Kai muistat Varson ja Polin ja Gambrinin varmaan!
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TANSSIT
Mummiksen "Klubi-ilta"
lauantaina 26.4.2008 klo 20 - 03.00

Mummiksen bileet
lauantaina 24.5.2008 klo 20
Wäiskin alakerrassa esiintymässä

Ravintolalaiva Wäiski /alakerta
(Hakaniemenranta 11 00530 Helsinki)
Dj.Doc, "musiikkia moneen makuun"
Klo 22.30 alkaen ohjelma:
"Tanssii Marjojen kanssa"-kilpailu,
josta lisätietoja paikan päältä Dj:ltä.
Kaikkien kannattaa ehdottomasti tulla
paikalle jo ennen yömyöhää siis...
Liput 7/9 euroa

Vapputapaaminen Taivaskalliolla
Taivaskalliolla taas perinteinen
vapaamuotoinen naisten tapaaminen
Wappupäivänä sunnuntaina 1.5.08.
Porukkaa on saapunut paikalle
pikkuhiljaa klo 14.00 jälkeen.
Taivaskallio sijaitsee Helsingissä,
Käpylän kaupunginosassa.
Löydät meidät ylhäältä polun päästä
tykkien liepeiltä. Taivaskalliolle pääsee
bussilla 69, lähelle myös lähiliikenteen
P-junalla tai muilla busseilla (esim 64
tai 65A).
Terveisin Wappuheilat

LIISA AKIMOF
Showtime on klo 22.00.
Helsinki Pride viikolla pidetään
perinteiset Sherrykahvitanssit
la 28.6. klo 17-22 Gustav & Vera
-ravintolassa, Fabianinkatu 37,
00170 Helsinki

UUSI, JÄNNITTÄVÄ FANTASIAROMAANI ILMESTYNYT!
Raili Vesasen kirjoittama monitasoinen fantasiaromaani Matka uneen
ja takaisin sopii kaiken ikäisille,
mutta erityisesti varhaisnuorille ja
nuorenmielisille. Mielikuvituksekas
tarina kertoo koulukiusatun tytön
kehityksestä ja huimista matkoista
unimaailmoissa. Tärkeänä teemana on
suhde eläimiin.
Kirjaa voi tilata edullisimmin
osoitteesta www.rakaskustannus.net,
mutta saatavilla myös kirjakaupoista
tilaamalla.

HELSINGIN SEUDUN SETA:

TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO

HeSeta järjestää naistenbileitä vaihtelevasti Hehku-klubillaan ravintola
DTM:n yläkerrassa,
lisätietoja www.heseta.fi.

Tietoa tapahtumista löytyy nettisivuilta
www.turunmummolaakso.net
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Sinua tarvitaan
ei tarvitse luovuttaa verta =)

Tule mukaan Mummolaakson toimintaan!
Mummolaakso hakee nyt naisia mukaan yhdistyksen toimintaan.
Haemme tekijöitä mm. seuraaviin tehtäviin:
• tanssien järjestäminen
• kulttuuri- ja retkitoiminnan kehittäminen ja toteutus
• tiedottaminen
• nettisivujen ylläpito
• jäsenasioiden hoitaminen
• kahvi-iltojen järjestäminen
• LEMMIKKI-projekti kaipaa vielä mukaan naisia, joilla on mielenkiintoa
olla mukana kehittämässä Mummolaakson TALO- hanketta .
• tuo omat ideasi toimintaan mukaan
Tule tutustumaan toimintaan ja mummoihin yhdistyksen kahvi-iltoihin.
Paikan päällä voit kysellä tarkemmin ja ilmoittautua mukaan.
Tule mukaan tekemään työtä, jolla on merkitystä!
yhteydeotot: info@mummolaakso.fi

MUISTA
www.mummolaakso.fi

Tiedotteen toimitus: Minna ja Riitta

MUMMOLAAKSO ry,
PL97, 00531 Helsinki
Sähköposti: info@mummolaakso.fi
Internet: www.mummolaakso.fi
Pankkitili: Ålandsbanken 660100-1185982
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