MUMMOLAAKSO
SETAN JÄSENEKSI
Mummolaakso ry hyväksyttiin Setan jäsenjärjestöksi viime toukokuussa. Jäsenyyden
hakemisesta päätettiin viime vuosikokouksessa jo edellisen hallituksen esityksestä. Yhdistys pystyy paremmin vaikuttamaan esim.
vanhuspoliittisiin asioihin suuremman ja näkyvämmän järjestön jäsenenä kuin omana
pienenä yksikkönään. Olemmehan toki tehneet tähänkin asti paljon yhteistyötä Setan ja
HeSetan kanssa ja erilainen kanssakäyminen
varmaan tulevaisuudessa vain tiivistyy.

TAMPEREEN
MUMMOLAAKSO
Tampereen Mummolaakso on lesbo- ja binaisille suunnattu toiminnallinen ikärajaton
ryhmä. Ryhmä tapaa keskustelun ja yhdessäolon merkeissä Tampereen Setan toimistolla
kerran kuukaudessa sekä mm. kulttuurin ja
illanvieton merkeissä ympäri Tamperetta n.
kerran kuussa. Tervetuloa mukaan uudet +
vanhat ”mummot” (myös ulkopaikkakuntalaiset)!
Syksyn 2008 toimistotapaamiset keskiviikkoisin klo 19, osoite Kuninkaankatu 15 A
2 krs: 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.
Lisätietoja: mummolaakso@treseta.fi

IDEOINTIPÄIVÄ
Mummolaakso järjestää kaikille jäsenilleen
avoimen ideointitilaisuuden, jossa pohditaan
yhdistyksen ideologiaa ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Kokoontumispaikka ja aika
(todennäköisesti lokakuun loppu) on vielä
vähän auki, mutta tietoa tulee nettisivuilla
heti niiden selvittyä. Tarjolla on kahvia/teetä
sekä pientä purtavaa. Tule reippaasti mukaan
keskustelemaan ja esittämään omia toiveitasi
ja ideoitasi Mummolaakson toiminnasta !

TEATTERI
Olemme varanneet 30 lippua la 15.11.2008
klo 19 KOM-teatterin esitykseen Kolmas.
Se on Kati Kaartisen kirjoittama tarina ihmisten epätodennäköisestä yhteen tulemisesta ja väistämättömästä yhteen jäämisestä.
Kolmas on näytelmä muistamisesta, ja
unohtamisesta, kohtaamisesta ja kadottamisesta. Ohjaus: Johanna Freundlich, musiikki: Kalle Chydenius, rooleissa: Hannu
Lauri, Liisa Mustonen, Marja Packalén, Niko
Saarela, Eeva Soivio ja Pekka Valkeejärvi.
www.kom-teatteri.fi
Lipun hinta jäsenille 18,- , eläkeläinen 14,- ja
opiskelija/työtön 8,-.
Hinnat ei-jäsenille ovat 23,-, eläkeläinen 19,ja opiskelija/työtön 13,Sitovat varaukset Mummolaakson sähköpostiin
(info@mummolaakso.fi) 21.9.08 mennessä ja
maksut Mummolaakson tilille 660100–1185982
syyskuun loppuun mennessä.
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Syyskuun toisella viikolla ilmestyy
JANE BLONDIN
hartaasti odotettu toinen osa!

JANE BLOND
JA CASINO ROYALTIES

Tyrmäävän tenhoava kansainvälinen trilleri!

TANSSIT
Mummiksen ”Klubi-illat”
pe 29.8.2008 klo 20 - 03.00 dj Mahtihautis
la 4.10.2008 klo 20 – 03.00 dj Mahtihautis
lisäksi esiintyy OTA MINUT-lauluryhmä

OTA MINUT on säestetty kolmen naisen esitys,
joka vetää täysiä ravintolasaleja, kahviloita, takapihoja, kabinetteja, komeroita ja makuuhuoneita.
Näyttelijät Leena Nuora, Petriikka Pohjanheimo
ja Nina Wiklund-Kuuranne esittävät Katja
Lampelan lauluja Jiri Kurosen säestyksellä.
Lipun hinta 7/9 euroa

(Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Setan
jäsenjärjestöjen jäsenkortilla)

Ravintolalaiva Wäiski
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
(alakerta)
Ravintolan nettisivut www.waiski.com

Pikkujoulu la 29.11.2008 klo 20 - 02
Laulumiesten ravintola
Hietaniemenkatu 2 , 00100 Helsinki

Sinua tarvitaan

Tule mukaan Mummolaakson
toimintaan!

Kaikkea, mitä olet naiseltasi aina toivonut:
HUUMORIA, SEIKKAILUA, JÄNNITYSTÄ,
RAKKAUTTA JA FANTASIAA!
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Jane Blond, naisagenteista paras, selvittää
brittiläisestä kasinosta löytyneen pyöreän pöydän arvoitusta. Kuka kuningas Arthur todella
oli? Jane lähtee selvittämään ritarittarien salaisuutta ympäri Iso-Britanniaa apunaan mm.
Lucky Lucy, Constantina Stendis ja XXL.
Janen nokkela joukkio seuraa huippusalaisen
Opus Night -järjestön jättämiä vihjeitä. Arkkivihollinen Venus Vulcanus on Janen kannoilla.
Venus pyrkii ottamaan haltuunsa salaisuuden,
joka täyttäisi hänen suurimmat unelmansa.
Kumpi ehtii ensin?
”Olen kuullut fiksujenkin ihmisten kehuvan
Jane Blondia.”
Eräs tuleva lukija

”Onneksi siinä ei sentään ole kovin paljon
rajua seksiä!”
Bambi Tighter, ME (Moraalinen enemmistö)

”Viihdyttävintä, mitä olen koskaan lukenut!
Luin sen kokonaan!”
Bessy Bored, Volter Kilpi -fanit

Mummolaakso hakee nyt naisia mukaan
yhdistyksen toimintaan.
Tule tutustumaan toimintaan ja mummoihin yhdistyksen kahvi-iltoihin. Paikan päällä voit kysellä
tarkemmin ja ilmoittautua mukaan.
Tule mukaan tekemään työtä, jolla on merkitystä!

VOIT OSTAA UUTTA JANE BLONDIA MUMMOLAAKSON BILEISTÄ EDULLISESTI HINTAAN 20,-! Samalla tuet Mummolaakso ry:n
toimintaa: osa tuotosta menee yhdistyksen
hyväksi!

yhteydeotot: info@mummolaakso.fi
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jatkuu seuraavalla sivulla

JÄSENMAKSUT 2008

Yhdistyksen jäsenmaksut säilyivät vuosikokouksen käsittelyssä ennallaan: eläkeläiset, työttömät, varusnaiset
ja opiskelijat 10,-/ muut 20,-/ kannatusjäsenmaksu 40,-. Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken 660100 – 1185982.

HELSINGIN SEUDUN SETA:
HeSeta järjestää naistenbileitä vaihtelevasti Hehku-klubillaan ravintola DTM:n yläkerrassa,
lisätietoja www.heseta.fi.

TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO
Tietoa tapahtumista löytyy nettisivuilta
www.turunmummolaakso.net

MUMMOLAAKSO ry,
PL97, 00531 Helsinki
Sähköposti: info@mummolaakso.fi
Internet: www.mummolaakso.fi
Pankkitili: Ålandsbanken 660100-1185982
Tiedotteen toimitus: Minna ja Riitta
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www.mummolaakso.fi

MUISTA
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