VIERAILU LEPAKKONÄYTTELYYN

VUOSIKOKOUS 2013

VAMPYYRIN VARJOSTAMAT–
salainen maailma

Mummolaakso ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 2.3.2013 ennen illan
tansseja klo 18 alkaen Laulumiesten ravintolassa, Hietaniemenkatu 2, 00100 Hki. Kokouksessa
esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä valitaan hallitus vuodelle 2013.

lepakoiden

Lepakot herättävät ristiriitaisia tunteita. Euroopassa
lepakoita on luultu verenimijöiksi ja paholaisen kätyreiksi. Kiinassa niitä pidetään onnen symboleina, Japanissa kaaoksen ja epäonnen tuojina. Todellisuudessa
lepakot ovat monimuotoinen nisäkäsryhmä, josta löytyy niin sosiaalisia rapsuttelijoita, ahnaita hyönteisten
hotkijoita kuin kukkien pölyttäjiäkin.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksessa
tehtävä tutkimus on osaltaan raottanut ovea
lepakoiden kiehtovaan maailmaan. Luonnontieteellisessä museossa marraskuun 2012 alussa
avautunut Vampyyrin varjostamat -näyttely
kertoo ainutlaatuisista yön lentävistä nisäkkäistä sekä kahden maailman kohtaamisesta
– lepakoiden ja ihmisten. Lisätietoja näyttelystä
sivulta www.luomus.fi
Vierailemme näyttelyssä lauantaina 2.2.2013
klo 14 -16 (näyttely auki klo 10-16). Ryhmälipulla sisäänpääsy 5€ /hlö. Kokoontuminen klo
14 Luonnontieteellisessä museossa, os. Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Hki.

Tervetuloa jäsenet / jäseniksi aikovat paikalle
keskustelemaan ja vaikuttamaan yhdistyksen
toimintaan! Tarjolla kahvia/teetä sekä pikkusuolaista! Vuosikokoukseen osallistuvat pääsevät ilmaiseksi illan bileisiin!

Kahvi-illat jatkuvat keväällä
Aikaisemman yleisökadon takia emme ole vähään aikaan järjestäneet teemailtoja. Nyt moni
on toivonut keskusteluja, joten Naisasialiitto
Unionilla (Unska) Helsingin keskustassa järjestettävät kahvi-illat tulevat taas!
Viestitelkää sähköpostitse info@ mummolaakso.
fi tai Facebookin kautta, millaiset aiheet kiinnostavat. Alustajia kutsumme tarvittaessa paikalle.
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KEVÄÄN TANSSIT
2.2.2013 klo 20 - 02
ravintola Aleksandria
Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki
2.3.2013 klo 20 - 02
Laulumiesten ravintola
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki

Jäsenmaksukausi 2012-2013

20.4.2013 klo 20 - 02
ravintola Aleksandria

TALVIKIN TANSSIT TAMPEREELLA
9.2.2013
Lisätietoja tansseista myöhemmin nettisivuillamme www.mummolaakso.fi

Hyvää ja rauhallista
joulun aikaa !

Yhdistys haluaa kasvattaa jäsenmääräänsä viimevuotisesta ja hallitus päätti seuraavasta ERIKOISTARJOUKSESTA; tämän vuoden jäsenmaksun maksamalla olet jäsen vuoden 2013
loppuun. Tämä kampanja liittyy myös siihen,
että jäsenmaksukausi halutaan selvyyden vuoksi kalenterivuoden mittaiseksi.
JÄSENMAKSUT 2012-13
ovat seuraavat:
pienituloiset 15 €,
muut 25 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €
Muista ilmoittaa nimesi ja osoitteesi!
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken
FI16 6601 0001 1859 82.
Jäsenmaksukausi on 1.4.2012- 31.12.2013

Haluatko tiedotteen omaan sähköpostiisi?
Jos olet sitä mieltä, että sähköisesti saapuva tiedote (pdf-muoto) on sinulle yhtä hyvä kuin paperiversio, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi Mummiksen sähköpostiin info@mummolaakso.fi.

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

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
PL 97, 00531 Helsinki
Sähköposti: info@mummolaakso.fi
Internet: www.mummolaakso.fi
Pankkitili: Ålandsbanken
FI16 6601 0001 1859 82
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Tiedotteen toimitus: Minna H

YHDENVERTAINEN VANHUS-PROJEKTI
Lisätietoja projektista ja sen lukuisista tapahtumista löytyy nettisivulta www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus

