VUOSIKOKOUKSEN
ANTIA
Mummolaakso ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 7.3. Wäiskissä. Paikalla oli parikymmentä aktiivista jäsentä ja myös muutama tuleva
jäsen. Keskustelu eteni jouhevasti ja hyvässä
sovussa. Menneen vuoden aikana on järjestetty
tansseja ja erilaisia tapahtumia. Sipoon leiri ja
Kaamosleiri Leivonmäellä ovat vakiinnuttamassa
paikkansa tapahtumakalenterissa.
Tämän vuoden toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä keskusteltiin mm. jäsenmäärän
kasvattamisesta. Kuluva vuosi on myös Mummolaakson juhlavuosi, täydet 15 vuotta tulee
kesällä kuluneeksi siitä kun toiminta aloitettiin.
Tapahtumaa juhlistetaan elokuussa juhlatansseilla, johon on luvassa myös hyvää ohjelmaa.
Helsinki Priden yhteydessä järjestetään taas
perinteiset sherrykahvitanssit, tällä kertaa
Bottalla. Lisäksi sovittiin yhteistyöstä Rivinväli
ry:n kanssa. Tämä kultturelli järjestö täyttää
syyskuussa 10 vuotta. Eikä juhlien aiheet vielä
tähän loppuneet, nimittäin Turun Mummis täyttää huhtikuussa 10 vuotta. Juhlat ovat Kårenilla
18.4. ja Helsingin Mummis osallistuu juhlintaan
edustavalla joukolla.
Uusi hallitus valittiin vuodelle 2009 ilman soraääniä. Kokoonpano on seuraavanlainen:
puheenjohtajana jatkaa Minna ja varapuheenjohtajana Anitta, joka toimii myös taloudenhoitajana. Jäseniä ovat Ulla (varalle Kaarina), Teija
(varalle Marja), Anneli (varalle Tuula), Leena
(varalle Niina) ja Sinikka (varalle Marjo).
Vuosikokouksen jälkeen jatkettiin iltaa tanssien.

TANSSIT
Kevätkarkelot
Lauantaina 25.4.2009 klo 20 - 01.30
Ravintola Laulumies
Hietaniemenkatu 2, Helsingin Kamppi
Illan tähtibändinä TAIKATUU !!!
showtime klo 21.30
sekä
** dj. Doc **
Musiikkia kaksin-, yksin- ja moninpäin
tanzailuun, keskittyen enempi 80- ja
90- luvun meininkiin!
Lipun hinta 7/9
(Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Setan
jäsenjärjestöjen jäsenkortilla)

KESÄLLÄ TULOSSA:
Lauantaina 27.6. 2009 klo 17 -22.
perinteiset Sherrykahvitanssit
Bottan juhlasali, Museokatu 10.
Liput 6 / 8 euroa.
(Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Setan
jäsenjärjestöjen jäsenkortilla)
Lauantaina 15.8.2009 yhdistyksen
mahtavat ja repäisevät
15-vuotis juhlatanssit
ravintola Kaisaniemessä
Illan tähtiesiintyjänä MUSKA!!!
Myös paljon muuta ohjelmaa, josta lisätietoa
myöhemmin.

Tapahtumat merkitsi muistiin Tuula.
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Tule keskustelemaan, kuuntelemaan,
nauttimaan kuppi teetä tai kahvia ja
pikku purtavaa!

KEVÄÄN VIIMEINEN
KAHVI-ILTA
Unioni Naisasialiiton tiloissa,
Bulevardi 11 A 1, klo 18.30 – 21.00
to 7.5.2009 Hahmoterapeutti ja
kliininen seksologi Heidi Valasti-Lindgren
alustaa aiheesta mustasukkaisuus

Mummolaakson Vapputapaaminen Taivaskalliolla
Taivaskalliolla taas perinteinen vapaamuotoinen
naisten tapaaminen
Vappupäivänä 1.5.09
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
myöslähiliikenteen P-junalla tai muilla busseilla
(esim 64 tai 65A).
terveisin
Mummiksen Vappuheilat

Tervetuloa mukaan viettämään jälleen Mummiksen kesää Sipoon Kallioniemeen. Paikka on
helpon ja lyhyen veneylityksen päässä mantereelta. Kallioniemi on kaunis, mutta tasoltaan
vaatimaton leirikeskus. Majoitus tapahtuu useamman hengen huoneissa. Muutamia telttoja
on lupa pystyttää, mikäli omaa rauhaa kaipaa.
Toteutamme leirin ruokailut yhdessä talkoohengessä. Muuten keskitymme saunomiseen, uimiseen, peleihin ja muuhun mukavaan yhdessäoloon, tansseja unohtamatta! Lauantaina lisäksi
luonto- ja elämysoppaan vetämänä luontoon
ja yhteisöllisyyteen liittyviä harjoituksia, temppuratoja ja leikkimielisiä kilpailuja. Saaressa voi
viettää joko päivän tai koko pitkän viikonlopun.
Majoitustilaa löytyy n. 30 henkilölle. Lopullinen
hinta on vielä varmistumatta mutta se on vuorokausikohtainen ja sisältää venekuljetukset,
leirin majoituksen ja ruuat.
Ilmoittautumiset; nimi, sähköposti, puhelinnumero ja mitkä päivät mukana sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat 25.5.2009 mennessä:
info@mummolaakso.fi.
Lisätietoa www. mummolaakso.fi
linkki kesäpaikkaan: http://www.kesakotikallioniemi.fi

Huom! Huom! Huom! Huom!
JÄSENMAKSUT 2009
Vuosikokous päätti uudet jäsenmaksut i:
eläkeläiset, työttömät, varusnaiset
ja opiskelijat 15 €,
muut 25 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken
660100 – 1185982.
Muista ilmoittaa nimesi ja osoitteesi!
Jäsenmaksukausi on 1.4.2009- 31.3.2010

HELSINGIN SEUDUN SETA:
HeSeta järjestää naistenbileitä vaihtelevasti
Hehku-klubillaan, lisätietoja www.heseta.fi.
TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO:
Tietoa tapahtumista löytyy nettisivuilta www.
turunmummolaakso.net

Tiedotteen toimitus: Minna

KESÄPÄIVÄT SIPOOSSA
11.-14.6.2009

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