Puhdistus vaikutti

HALLITUS MALLIA 2010

Kaksitoista naista pääkaupunkiseudulta, yksi
Savosta ja yksi Tampereelta löysivät lauantaina
20.3. tiensä Tampereen teatterin Frenckell-näyttämölle katsomaan Sofi Oksasen kirjoittamaa
Puhdistus näytelmää. Päivänäytöksen melko iäkkään teatteriväen joukossa ainakin minä tunsin
itseni nuoreksi. Näytelmän aloitus oli raju ja vaikuttava. Jos jatko olisi ollut samanlaista, niin salissa istuminen olisi ollut vaikeaa. Onneksi suurin
osa porukasta oli lukenut Sofin näytelmästään
tekemän Finlandia-palkitun romaanin ja tiesi
juonen kulun. Tämä myös helpotti näytelmän
seuraamista, sillä sen tapahtumat sijoittuivat eri
aikakausille mutta lomittuivat melko loogisesti
tosiinsa. Ensikommentit pitivät esitystä todella
mieleen jäävänä ja tunteita herättävänä. Myös
näyttelijätyötä kiiteltiin.

Yhdistyksen vuosikokous 6.3. saatiin vedettyä
läpi ripeästi ja uuden hallituksen henkilövalinnat
sujuivat myös varsin sutjakkaasti. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Minna Hirvonen ja varapuheenjohtajana Anitta H.. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ulla A., Teija V., Anneli M., Sinikka
K. ja Leena H. sekä heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen samassa järjestyksessä Kaarina
V., Marja H., Tuula R., Marjo P. ja Virva H., joka
tuli uutena mukaan hallitukseen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin jatkaa entistä hyväksi havaittua käytäntöä, että myös varajäsenet ovat tervetulleita kaikkiin hallituksen
kokouksiin. Eiköhän tällä porukalla saada taas
monenlaista toimintaa aikaiseksi.

Keskustelu jatkui näytöksen jälkeen ravintola
Tillikassa, jonne Tampereen mummot olivat varanneet meille pitkän pöydän. Seurueeseen liittyikin muutama tamperelainen lisää syömään
yhdessä teatteriporukan kanssa. Ruoka maistui
ja keskustelua käytiin monenlaisista aiheista. Lisää yhteisiä tapaamisia ehdotettiin mm. pelitapahtuman merkeissä, jonne kutsuttaisiin myös
Turun seudun mummot mukaan pelailemaan
esim. petankkia, mölkkyä tai mitä ikinä keksitäänkään. Ja teatterireissuja haluttiin myös lisää, sillä kimppakyydillä ja rattoisassa seurassa
kaikki sujuu mukavammin.

On myös muistettava, että biletyöryhmään ja
tiedotusryhmään kuuluu myös hallituksen ulkopuolisia aktiivisia jäseniä. Samoin tanssien
lipunmyynnissä ahertaa tietty porukka Sinikan
apuna. Yhdistyksessä siis voi ja on myös toivottavaa toimia kuulumatta hallitukseen.
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TANSSIT

KAHVI-ILLAT

KEVÄTKARKELOT
la 10.4. klo 20 - 02
Dj Hanna
Ravintola Laulumies
Hietaniemenkatu 2, Helsingin Kamppi
00100 Helsinki
Liput 7/9 €, alennus Mummolaakson, Setan
jäsenjärjestöjen ja Rivinvälin jäsenkorteilla

Torstaina 6.5.2010 klo 19 – 21
Unioni Naisasialiitto, Bulevardi 11 A 1

SHERRYKAHVITANSSIT JA KARAOKE
la 3.7. klo 17 - 22
BOTTA JUHLASALI, 2 krs
Dj Hanna
Karaoke pikkusalissa vetäjänä Minnis
Ravintola Botta, Juhlasali
Museokatu 10
00100 Helsinki
Liput 6 / 8 €, alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla

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

Syksyllä jatketaan teemaillalla ravintolalaiva
Wäiskissä la 9.10, jolloin Dj Viva soittelee
mm. 90-luvun poppia.

Mummolaakson Vapputapaaminen Taivaskalliolla
.

Perinteinen vapaamuotoinen naisten tapaaminen Vappupäivänä 1.5.2010
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 junilla tai muilla busseilla (esim
64 tai 65A).

Hahmoterapeutti ja kliininen seksologi Heidi Valasti-Lindgren alustaa aiheesta: Kontakti itseen
ja kontakti toiseen, esteiden tunnistaminen
avoimuuden mahdollistajana. Teoriaa ja työstämistä – hahmoterapeuttinen näkökulma.

Muista jäsenmaksusi !
JÄSENMAKSUT 2010
ovat seuraavat:
eläkeläiset, työttömät, varusnaiset ja opiskelijat
15 €,
muut 25 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €
Muista ilmoittaa maksaessasi nimesi ja osoitteesi!
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken 660100
– 1185982.
Jäsenmaksukausi on 1.4.2010- 31.3.2011

Haluatko tiedotteen omaan sähköpostiisi?
Jos olet sitä mieltä, että sähköisesti saapuva
tiedote (pdf-muoto) on sinulle yhtä hyvä kuin
paperiversio, niin voit ilmoita sähköpostiosoitteesi Mummiksen sähköpostiin info@mummolaakso.fi. Osittain sähköisesti jaettava tiedote
säästäisi yhdistykseltä kopiointi- ja postituskuluja sekä tietysti paperia.

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
PL 97, 00531 Helsinki
Sähköposti: info@mummolaakso.fi
Internet: www.mummolaakso.fi
Pankkitili: Ålandsbanken 660100-1185982

HELSINGIN SEUDUN SETA:
HeSetan monipuolisesta toiminnasta lisätietoja
www.heseta.fi.
TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO:
Tietoa tapahtumista löytyy nettisivuilta www.
turunmummolaakso.net
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Tiedotteen toimitus: Minna H

terveisin
Mummiksen Vappuheilat

