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HALLITUS MALLIA 2011

Yhdistyksen vuosikokous 5.3. sujui jälleen 
reippaasti ja uusi hallitus saatiin myös ka-
saan  ongelmitta. Hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa Minna Hirvonen ja varapuheen-
johtajana Anitta H.. Varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin Kaarina V., Teija V., Leena H., Virva 
H. ja Inkeri P. sekä heidän henkilökohtaisik-
si varajäsenikseen samassa järjestyksessä 
Tuula R., Nina K., Anneli M., Jatta S. ja 
Luciane H. eli kaikkiaan hallitukseen tuli pe-
räti neljä uutta jäsentä. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa pää-
tettiin jatkaa entistä hyväksi havaittua käy-
täntöä, että myös varajäsenet osallistuvat 
kaikkiin hallituksen kokouksiin. Yhdistyksen 
taloudenhoidosta pitää edelleen huolta Anit-
ta ja sihteeriksi valittiin Tuula. Lisäksi perus-
tettiin biletyöryhma, kulttuurityöryhma ja 
tiedotusryhmä, joissa on hallituksen jäsen-
ten lisäksi muitakin aktiivijäseniä. Muista-
kaa siis, että kaikki yhdistyksen jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan järjestämään tapahtu-
mia ja tilaisuuksia sekä kehittelemään uusia 
ideoita yhdistyksen toimintaan!

TANSSIT 

KEVÄTKARKELOT 
la 9.4.2011
klo 20.00 - 02.00
Ravintola Laulumies
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki
metro: Kamppi

Illan esiintyjä hanuristi Päivi Huotari, 
showtime klo 22.
DJ Mahtihautis soittaa uutta ja vanhaa 
tanssimusiikkia. 

Liput  7/9 €
Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Se-
tan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

SHERRYKAHVITANSSIT JA 
KARAOKE
la 2.7. 2011   klo 17 - 23
BOTTA JUHLASALI, 2 krs

Karaoke pikkusalissa 

Ravintola Botta
Juhlasali
Museokatu 10
00100 Helsinki
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HELSINGIN SEUDUN SETA:
HeSetan monipuolisesta toiminnasta lisätie-
toja www.heseta.fi.

TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO:
Tietoa tapahtumista löytyy nettisivuilta 
www.turunmummolaakso.net
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
   PL 97, 00531 Helsinki

   Sähköposti: info@mummolaakso.fi
   Internet: www.mummolaakso.fi
   Pankkitili: Ålandsbanken 660100-        
                   1185982

KAHVI-ILLAT

Torstaina 14.4.2011  klo 18.30 – 21 
Unioni Naisasialiitto, Bulevardi 11 A 1
        
Alustajana hahmoterapeutti ja kliininen 
seksologi Heidi Valasti-Lindgren. 

Tule keskustelemaan, kuuntelemaan, naut-
timaan kuppi teetä tai kahvia ja pikku

purtavaa!

Mummolaakson Vapputapaa-
minen Taivaskalliolla
.

Perinteinen vapaamuotoinen naisten tapaa-
minen Vappupäivänä 1.5.2011
Porukkaa on saapunut paikalle pikkuhiljaa 
klo 14.00 jälkeen. Taivaskallio sijaitsee 
Helsingissä, Käpylän kaupunginosassa. 
Löydät meidät ylhäältä polun päästä tykki-
en liepeiltä.
Taivaskalliolle pääsee bussilla 69, lähelle 
myös lähiliikenteen junilla tai muilla bus-
seilla (esim 64 tai 65A).

terveisin
Mummiksen Vappuheilat

Muista jäsenmaksusi !

JÄSENMAKSUT 2011
ovat seuraavat:
eläkeläiset, työttömät, varusnaiset ja opis-
kelijat 15 €, 
muut 25 €, 
kannatusjäsenmaksu 100 €
Muista ilmoittaa maksaessasi nimesi ja 
osoitteesi!
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken 660100 
– 1185982.
Jäsenmaksukausi on 1.4.2011- 31.3.2012

Haluatko tiedotteen omaan sähköpos-
tiisi?

Jos olet sitä mieltä, että sähköisesti saapu-
va tiedote (pdf-muoto) on sinulle yhtä hyvä 
kuin paperiversio, niin voit ilmoita sähkö-
postiosoitteesi Mummiksen sähköpostiin 
info@mummolaakso.fi. Sähköisesti jaettava 
tiedote säästäisi yhdistykseltä kopiointi- ja 
postituskuluja sekä tietysti paperia.   

Syksyllä tulossa:

Mummiksen VIIKONLOPPULEIRI  
Lammilla
Leiri järjestetään Kaunisniemen kurssi-
keskuksessa Lammilla 9.-11.9.2011. 
Kurssikeskus sijaitsee järven rannalla ja 
ympäristössä on hyvät ulkoilu- ja sienes-
tysmaastot. Ohjelmassa on lisäksi mm. hie-
rontaa edulliseen hintaan sekä saunomista 
ja muuta rentouttavaa toimintaa. 

Viikonlopun (perjantai-ilta – sunnuntai) 
hinta täysihoidolla on alustavasti jäseniltä 
100 € ja ei jäseniltä 140 €. Varatkaa aika 
allakkaanne. Lisätietoja seuraavassa tiedot-
teessa. 


