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Tervehdys kaikille Manon jäsenille!
Tässä jäsenkirjeessä on lyhyt katsaus viime vuoteen ja sen jälkeen tietoa tulevista
tapahtumista.

Vuosi 2012
Viime vuosi oli Manolle oikein hyvä vuosi! Kiitos
siitä kuuluu teille kaikille. Yhteistyö Oma Kapua –
hankkeen (http://www.kapua.fi/oma/) kanssa oli
menestys. Viereisessä kuvassa on Omakapua –
ryhmä Nepaliin
lähtötunnelmissa. Omakapuakeräyksen
ansiosta
teimme
uuden
keräysennätyksen ja pystyimme lähettämään
Nepaliin peräti 19 000 euroa (vuonna 2011
lähetimme 14840 eur). Tarkemmin Manon
talousasioista
kerromme
seuraavassa
jäsenkirjeessä, kunhan tilinpäätös on valmistunut.

Viime vuoden suuri tapahtuma oli
Manon
10-vuotisjuhla,
jonka
vietimme syyskuussa. Juhlissa
kunniavieraana olivat Nepalin
yhteyshenkilömme, Esther Thapa
ja hänen tyttärensä Shreya.
Tilaisuus oli oikein onnistunut ja
lämminhenkinen ja paikalla oli
myös
useita
yhdistyksen
perustajajäseniä. Tästä on hyvä
jatkaa
seuraavalle
10vuotiskaudelle!
Kuvassa Esther (vas.) ja Shreya Porvoossa.

Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013
Merkitse kalenteriin (kustakin tapahtumasta lisätietoja seuraavalla sivulla):
13.3.2013 klo 18-20
11.4.2013 klo 18.30
25.–26.5.2013

Mano treffit ja Mano-päivä ravintola Satkarissa
Manon vuosikokous
Maailma Kylässä –tapahtuma Kaisaniemessä

Mano Treffit 13.3.2013 klo 18-20, ravintola Satkar Fredrikinkatu 46, Helsinki
Mano Treffien ideana on tavata vapaamuotoisesti, keskustella Nepalista, kertoa ja
kuulla lisää Manon toiminnasta ja yleisesti hengailla hyvän asian ympärillä.
Myynnissä on mm. Nepal –koruja. Teetarjoilu. Tilaisuudessa on mahdollisuus
ruokailla omalla kustannuksella (www.satkar.fi). Pyydämme ilmoittautumaan
ennakolta osoitteeseen: mikko.tapanainen@simigroup.fi.
Tavoitteemme on järjestää Mano treffit noin 2-3 kertaa vuodessa.

Maailma Kylässä 25.–26.5.2013
Mano on tänäkin vuonna mukana Maailma Kylässä –tapahtumassa toukokuun
lopussa (25.–26.5.13) Kaisaniemessä, Helsingissä. Meillä on siellä oma pieni
esittelytila. Olet tervetullut joukkoomme tunniksi-pariksi, tai miten sinulle sopii! Ota
yhteyttä sirkku.vuorma@welho.com.

Tule mukaan Manon toimintaan
Manon vuosikokous pidetään 11.4.2013 Helsingissä. Vuosikokouksessa ideoidaan
tulevaa toimintaa ja mm. valitaan hallituksen jäsenet. Tervetuloa kokoukseen ja
mukaan toimintaan! Jos olet kiinnostunut toimimaan Manon hallituksessa, niin saavu
paikalle ja ilmoita halukkuudestasi. Jos haluat muuten vain olla aktiivinen, mutta et
halua hallitukseen, niin sekin onnistuu. Tarvitsemme erityisesti tilaisuuksiimme
toimihenkilöitä sekä kokouksiin ideanikkareita kehittämään toimintaamme.

Oma Kapua –hanke
Mano pyrkii tänäkin vuonna olemaan mukana Oma Kapua –hankkeessa
(rahankeräyslupa on vetämässä). Nepaliin lähtevät matkalaiset keräävät varoja, jotka
he lahjoittavat edelleen Manon välityksellä Nepaliin lastenkoteihin. Tänä vuonna Oma
Kapua –ryhmä koostunee pääosin opettajista. Lisätietoja http://www.kapua.fi/oma/.

Manon hallituksen puolesta
Sirkku Vuorma, puheenjohtaja
sirkku.vuorma@welho.com
040- 502 4726

Kuva Mano 10-v. juhlista. Esther antaa
Sirkulle pieniä tuliaisia Nepalista

