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Kamaritapahtuma – Savusaunaa ja nokileikkejä
Kamarin spring break tapahtui tänä vuonna Myllytorpalla, Mäntsälän Nummisissa 12.5.
Mukana olivat Hanna, Heidi, Jukka, Heidi, Ari, Mari, Minna, Miranda ja Piia. Ilta oli
täynnä kokemuksia, joista merkittävimpiä olivat savusaunominen, Mustijoessa uiminen,
loistelias iltapala, jatkot Kärpäslätkässä ja savusaunomisen edellyttämät asusteet. Eikä
vähäisimpänä ollut loistava sää, joka helli saunojia ja yökyöpeleitä. Paras saunomisasu
palkittiin illan kuluessa ja voittajaksi valittiin asu, joka oli käytännöllinen saunomiseen,
sopivasti paljastava eikä vaatinut kantajaltaan kuin paljon rohkeutta. Onnea Ari!  Liitän
tähän oheen kuvia, jotka kestävät laajemman jakelun  Kaikki kuvat siis tästä
tapahtumasta.
Reiskatossut oli edustettuna Myllytorpalla,
Piia.

UPM toimi Liisan asun sponsorina.

Häivähdys pinkkiä, Miranda.

Paras asu - palkinnon voittanut asu. Jätän
mielikuvituksen varaan loput asusta ;)

Kauniit naiset rannalla meininkiä, Minna.





Hanna ja Ella the Elastinen.


..ja Berliiniläiset myös. Heidi.

Saunatonttukin oli löytänyt paikalle.
Jukka.
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Hallituksen kokoukset

PL 19
04601 Mäntsälä

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kerran kuukaudessa ja viimeisin kokoontuminen on
tällä viikolla.
Tuottava Idea ehdokas päätyikin Espoon kamarin listoille, joten Mäntsälästä ehdokasta
kisaan ei saatu. Ensi vuodelle laittakaa jo mietintään ehdokkaita!
Haluatko lähteä vetämään kisaa Mäntsälän Positiivisimmasta? Ilmoittaudu
kamari@jcmantsala.com!

Puh: 0400 709 267
Fax: 019 688 0075
Y-0780548-5
kamari@jcmantsala.com
www.jcmantsala.com
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Ensi vuoden tekijät kamarissa!!
Miettikäähän jo omalta kohdaltanne mitä haluatte kamarissa ensi vuonna tehdä ja
missä roolissa. Kaikki hallituspaikat (paitsi IPP) ovat jaossa, samoin myös
projektiryhmien päällikkyydet. Suosittelen! Saa esittää kysymyksiä
allekirjoittaneelle tehtävistä/viroista.

Myllytorpan saunojia jokiuinnin jäljiltä.
Puhdasta tuli.

Koejäsenet!
Lahdessa 10.-12.9. pidetään aluekokous, johon toivoisin teidän kaikkien
osallistuvan. Etenkin te, joilla vielä ei ole yhtään aluekokousta plakkarissa. Mukaan
lähtee ainakin PRES ja varmaan pari muutakin jc-konkaria, joten kyyti ei tule
olemaan kylmää  Rekkarointi mielellään 30.7. mennessä, voitte tehdä sen itse
www.chicagogoesmehico.fi tai ilmoittautua mukaan osoitteessa
kamari@jcmantsala.com, mutta siis ajoissa. Ainoa tapa tutustua
kamaritoimintaan, on heittäytyä virran vietäväksi 

Paras Asu-palkinnon jako Myllytorpalla.
Voittaja Ari Pöyhönen!

Käynnissä olevat kamarin projektit
-

Mäntsälän Messut –projekti etenee kohti h-hetkeä, joka on 28.-29.8.
Yhteyshenkilö liisa.raki@gmail.com
Yhteiskuntahanke I, Seinäkalenteri Mäntsälän Kartanoista. Yhteyshenkilö
vellu.ovaska@gmail.com
Vuoden Nuori Maaseutuyrittäjä – kilpailuun otetaan ehdokkaita vastaan, ilmoita
omasi TOYF-vastaavalle laaksosenheidi@gmail.com
Vuoden Nuori Johtaja – kilpailuun otetaan ehdokkaita vastaan, ilmoita omasi
PRESalle muhonen.mari@gmail.com
Massiivinen Osaka, jossa toteutetaan rahoitusta maailmankokousmatkalle
Kärpäslätkän jatkoilijoita, Heidi, Jukka, Ari ja
Heidi.

Tunteella, Heidi ja Piia.

Vaikka kaikki muu kuin purjehdus on turhaa, niin fudiksen MM-finaaleja odotellen,
PRES 2010 Mari Muhonen
Palautetta kamari@jcmantsala.com
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