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    Jäsenkirje 3/2007  
    
    10.10.2007   
 
 
 
Hyvä Me haapavetiset ry:n jäsen  
 
Salvador Dalin näyttely Emmassa torstaina 31.10. klo 17.45 

 
Syyskauden alkajaisiksi lähdemme tutustumaan Salvador Dalin näyttelyyn 
Espoon taidemuseo Emmaan. Päivä on keskiviikko 31.10. Kokoonnumme 
museon edessä klo 17.45 ja lähdemme opastetulle kierrokselle.  Pääsymaksu 
7 €, jonka jokainen maksaa itse. Jos osanottajia on yli 10, maksaa ryhmälippu 
5 €/hlö.   
Emman osoite on Ahertajantie 5, 02100 Espoo 
 

 
Kampin linja-autoasemalta pääsee bussilla WeeGee-talon (=EMMA) pysäkille 
esim.  bussi 110T lähtö klo 16.50, bussi 106 lähtö klo 16.56, bussi 110 lähtö 
klo 17.00, bussi 110 lähtö 17.06  Lisää aikatauluja löytyy YTV:n verkkosivuilta. 
 
Ilmoittautumiset Eero Niemelälle, puh. 040 550 2710 tai 
eero.niemela@hotmail.com. viimeistään perjantaina 23.10.2007. 
 
 
 

Pikkujoulu ravintola Zetorissa perjantaina 23.11. klo 19.00 
   

Perinteistä pikkujoulua vietämme ravintola Zetorissa, 
 Mannerheimintie 3-5 (Vanhan Ylioppilastalon aukion reunalla).  
Tarjolla on kolmen ruokalajin jouluateria pöytiin tarjoiltuna. Ateria sisältää 
alkuruoan, lämpimän ruoan ja jälkiruoan.  

Bussipys. 
WeeGee- 
talo 
 

EMMA 
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Joulumenun hinta 30 € ja se maksetaan Me haapavetiset ry:n pankkitilille. 
Juomat jokainen maksaa itse pöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee 
mainita, minkä pääruoan valitsee. 
 
Valittavat menut ovat: 
1. Alkuruoka: Sillicocktail: Silliä, punajuuri, peruna, kananmuna, mäti, 

kylmäsavustettu kirjolohi 
Pääruoka: Pintasavustettu possun ulkofilee, smetanahaudutettu 
hapankaali ja keitetyt perunat 
Jälkiruoka: Vaniljariisi ja jaloviinaluumuja 

2. Alkuruoka: Sillicocktail: Silliä, punajuuri, peruna, kananmuna, mäti, 
kylmäsavustettu kirjolohi 
Pääruoka: Haudutettu kirjolohi, juureksia ja keitetyt perunat, 
piparjuurikastike 
Jälkiruoka: Vaniljariisi ja jaloviinaluumuja  

3. Alkuruoka: Mustajuurisosekeitto ja juustotorttu 
Pääruoka: Metsäsienillä ja speltillä täytetty kaalikääryle ja punajuuripaistos 
Jälkiruoka: Karpalokiisseli ja lusikkaleipä 
 

Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 8.11.  
Katja Haukipurolle puh. 040 762 7874 tai katjahaukipuro@yahoo.com.   
 
Joulumenun maksu 30 €/henkilö viimeistään 8.11. yhdistyksen tilille 
Ålandsbanken 660100-1005016. 

 
 
Jäsenmaksutilanne 
 

Hallituksen kokouksessa 4.10. saatiin rahastonhoitajalta tilannekatsaus 
kertyneistä jäsenmaksuista. Jäsenmaksunsa on maksanut 55 jäsentä. 
Todettiin, että lähes 30 jäsentä, jotka ovat maksaneet vuonna 2006, ei tänä 
vuonna ole maksanut. Jokainen voisikin nyt vielä tarkistaa omista tiliotteistaan, 
onko jäsenmaksu tullut maksetuksi toukokuussa 2007.  
 
Jäsenmaksun suuruushan on 8 € ja pankkitili Ålandsbanken 660100-1005016. 
 
 
Kaikki mukaan nauttimaan laadukkaasta taiteesta, herkullisesta Kaikki mukaan nauttimaan laadukkaasta taiteesta, herkullisesta Kaikki mukaan nauttimaan laadukkaasta taiteesta, herkullisesta Kaikki mukaan nauttimaan laadukkaasta taiteesta, herkullisesta 
jouluateriasta ja vanhojen tuttujen hyvästä seurasta!jouluateriasta ja vanhojen tuttujen hyvästä seurasta!jouluateriasta ja vanhojen tuttujen hyvästä seurasta!jouluateriasta ja vanhojen tuttujen hyvästä seurasta!    
 
 
Raija Laru-Varis  Eero Niemelä 
puheenjohtaja  sihteeri 
puh. 050 349 5115  puh. 040 550 2710 
raija.laru@netsonic.fi.  eero.niemela@hotmail.com.  
 
 


