MUUTOKSEN AIKA!
Mummolaakso ry:n marraskuinen ideointipäivä oli värikäs ja puhelias tapahtuma,
joskin hallituksen lisäksi vain kolme muuta
ideoijaa oli saapunut paikalle − kiitos kaikille
läsnäolijoille! Ehkäpä ideointi ei vedä monia
puoleensa, mutta moni ei myöskään tiedä,
mistä kaikesta hauskasta jäi paitsi!
Läsnäolijoiden innostuksesta kertoi se, että
puheenvuoroja olisi haluttu pitää runsaasti,
yhtä aikaa ja mieluiten päällekkäin. Kokouksen puheenjohtajalla oli täysi työ pitää sanaisat leidit ruodussa. Sikäli olikin tärkeää, että
kaikki saivat ajatuksensa ilmi, sillä ideointipäivässä luotiin ja rakennettiin selkeämpää
kuvaa yhdistyksen tavoitteista ja tulevaisuudesta. Nykyinen hallitus on kokenut hankalana sen, että jäseniä on vaikea saada
mukaan toimintaan. Ideapäivässä todettiin
kuitenkin, että ongelma on tuttu kaikissa
muissakin yhdistyksissä, eli aktiiveja on
vähän. Hallituksen resurssit menevät nykyisellään ennen kaikkea sosiaalisen toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Todettiin,
että Mummolaakso ry on ennen kaikkea foorumi, ystävä- ja tukitoimintaa, joka auttaa
välttämään yksinäisyyttä. Moni toivoo kuitenkin myös konkreettista apua vanhenemiseen liittyvissä tilanteissa ja tarpeissa, mutta
tällaista avustustoimintaa ei ole tällä hetkellä

mahdollisuutta järjestää, sen kummemmin
kuin luoda itse ”mummolaaksoakaan”.
Päivän aikana useamman kerran nousi esille
kysymyksiä siitä, mihin yhdistys pyrkii,
mihin tarkoitukseen se kerää varoja ja mitä se
voi tarjota jäsenilleen. Aktiivisten keskustelujen jälkeen saimme aikaan uuden esitetekstin, joka tiivistää nykyisen Mummolaakso
ry:n toiminnan painopisteet:
”Mummolaakso ry − Gummedalen rf perustettiin
Vapautuspäivillä Helsingissä 13.8.1994.
Yhdistyksen tarkoitus on edistää lesbojen
ja bi-naisten yhteisöllistä ja sosiaalista toimintaa.
Nimestään huolimatta Mummolaakso on avoin
kaiken ikäisille naisille.
Mummolaakso järjestää mm. tansseja, retkiä,
kahvi-iltoja ja leirejä.
Toiminnan tarkoituksena on tarjota jäsenille
tietoa, virkistystä ja mahdollisuuksia solmia ja
ylläpitää kontakteja toisiin lesboihin ja bi-naisiin.
Tavoitteena on luoda monipuolista sosiaalista verkostoa yhdistyksen jäsenille.
Yhdistyksen tulevaisuudessa häämöttää edelleen
”mummolaakso”, jonkinlainen yhteisöllinen asumis-/ ja tai palvelumuoto.
Mummolaakso ry on Seta ry:n ja Naisasialiitto
Unioni ry:n jäsen.”
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Toiminnan painopiste haluttiin tuoda selkeämmin nykyhetkeen. Viiden vuoden
intensiivisen Lempi- ja Lemmikki- työryhmätyöskentelyn jäljiltä oli todettava, että
yhdistyksellä ei ole nyt eikä ainakaan
lähitulevaisuudessa voimavaroja perustaa
”mummolaaksoa”, toimintakeskusta tai palvelutaloa, joka oli alun perin yhdistyksen
perustamisen tarkoitus. Sana vanhainkoti
hylättiin jo täysin. Aika on muuttunut ja
vaatii uusia näkökulmia ja termejä. Leikillisesti puhuttiin jopa ”lesbojen suojeluyhdistyksestä.”
Kokouksessa monet pitivät tärkeänä tiedostaa ja kertoa jäsenille, että voimavarat
suunnataan nykyhetkeen ja sosiaaliseen,
yhteisölliseen verkostoon. Ajatusta jonkinlaisesta yhteisöllisestä asumismuodosta ei kuitenkaan haluttu kokonaan hylätä. Ehkäpä
tulevat hallitukset ja sukupolvet saavat
”mummolaakson” aikaiseksi!
Toimintakeskuksen/palvelutalon suunnittelu ja rakentaminen vaatisivat sellaisia fyysisiä ja henkisiä resursseja, että niitä ei voida
hankkia ilman suunnitelmallista pitkän tähtäyksen ohjelmaa, jota yhdistyksellä ei ole.
Nykyisillä, 14 vuoden aikana kerätyillä
varoilla ei pystytä ostamaan tai rakentamaan
kiinteistöä, mutta se on kuitenkin hyvä pesämuna tulevaa varten.
Lukuisat ”talohankkeen” kokoukset, seminaarit, suunnitteluyhteistyöt, rahan anomiset
RAY:ltä ja jäsenten aktivointiyritykset ovat
jääneet ideointitasolle, mutta eivät ole menneet kuitenkaan hukkaan. Niillä on kartoitettu vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sekä
selvitetty tärkeitä tietoja vastaisen varalle.

Yhteistyö Setan kanssa ikääntyvien lesbojen
tilanteen parantamiseksi on yksi esimerkki
siitä, että keskustelu jatkuu. Ja kaikki jäsenten aloitteet ja ideat ovat toki edelleen tervetulleita! Sellainenkin visio heitettiin, että
ostaisimme tai vuokraisimme edullisen talon
vaikkapa Italiasta ja jäsenet saisivat vuokrata
siitä viikkoja. Eräänlaista lomaosake-toimintaa siis.
Ideointipäivä jatkui ensi vuoden toiminnan
ideointina. Yhdistys täyttää silloin 15 vuotta,
ja kaikenlaista hauskaa on luvassa! Keväälle
on tiedossa kolmet tanssit, perinteiset sherrykahvitanssit kesäkuussa sekä isot 15-vuotisbileet elokuussa. Suosituiksi osoittautuneet
kahvi-illat Naisasialiitto Unionin tiloissa
Bulevardilla jatkuvat myös keväällä, ja
aiheina ovat mm. mustasukkaisuus, seksilelut ja aikuinen nainen. Leffojakin on luvassa!
Kaamosleiri toteutuu tammikuussa ja kesällä
yritetään päästä jälleen Sipoon saareen
toteuttamaan lesbonaisten alkuperäisiä
vaistoja!
Ideointipäivän illan kruunasi Mummolaakso
ry:n tarjoama upea ruokailu kynttilöineen ja
viineineen − nyt ainakin luulisi joitakin harmittavan, ettei saapunut paikalle! Annelin
ja Jatan tekemät erinomaiset kasvis- ja
perinteinen lasagne herkullisen salaatin kera
saivat illastajat huokailemaan mielihyvästä ja
venyttämään mahalaukkunsa äärtä myöten.
Mummolaakson tulevaisuus on sen jäsenet,
joihin myös hallituksen toimijat kuuluvat.
Visiot ja haaveet elävät, muuttuvat ja saavat
uusia muotoja. Sitä mieluisampaan toteutukseen pääsee mitä enemmän itse on mukana!
Siis vielä kerran, tervetuloa toimintaan!

Saana

MUISTA
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Mummiksen kesäleiri Sipoossa
Viikkoa ennen juhannusta pidettiin mummiksen perinteinen kesäleiri Sipoon saaressa,
naisten Kallioniemessä. N. 20 leiriläiselle oli
varattu idyllinen 2-kerroksinen puuhuvila
saaren eteläpuolelta, upealla merinäköalalla
tietenkin. Leiritoimikunta oli hoitanut hommansa mallikkaasti; kaikille oli varattu peti ja
ruokaa oli yllin kyllin; sauna lämpesi joka ilta
ja ohjelmaakin oli. Ilmeisesti tämänikäisten
naisten arki on niin aikataulutettua ja ohjelmoitua, että useimmille viikonlopun parasta
antia oli kuitenkin se, kun ei ollut pakko

Vuosikokous 2009
Mummolaakso ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään lauantaina
7.3.2009 ennen illan bileitä klo 18
alkaen Ravintolalaiva Wäiskissä,
Hakaniemenranta 11.
Kokouksessa esitellään
toimintakertomus vuodelta 2008,
toimintasuunnitelma vuodelle 2009
sekä tilinpäätös vuodelta 2008 ja
alustava budjetti vuodelle 2009.
Lisäksi kokouksessa päätetään
jäsenmaksun korottamisesta hallituksen esittämällä tavalla. Kaikki jäsenet
ovat tervetulleita paikalle keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta sekä
valitsemaan uutta hallitusta!
Kahvitarjoilu!

tehdä mitään (1 keittiövuoroa lukuunottamatta). Hyvältä ratkaisulta vaikutti myös,
kun jokainen sai tulla ja mennä omien aikataulujensa mukaan. Jotkut ottivat koko
paketin torstaista sunnuntaihin, mutta
lyhimmillään saaressa saattoi vain piipahtaa
päiväseltään. Itselleni viikonlopun kohokohta oli melominen; tuulesta huolimatta ja
erästä edesmennyttä kuuluisuutta mukaellakseni: ”Meri on meri on meri on meri.”
Hämy

Mummolaakson
kaamosleiri
30.1. - 1.2.2009
Keski-Suomessa
Mummolaakso järjestää talvisen viikonloppuleirin Haapasuo - Syysniemen
luonnonsuojelualueella.
Ohjelmassa mm.
• Ikiaikaisten tulentekomenetelmien esittelyä
• Luento hypnoosihoidoista + keskustelua
• Retkeilyä esim. lumikengillä tai suksilla+
laavuilua
• Haapalehdon perinnetilan esittely
• Saunomista + rentoilua
Hinta 70,00 euroa jäsenille ja 80,00 euroa eijäsenille. Hinta sisältää majoituksen 2 - 4 h
huoneissa ja lounaan lauantaina ja sunnuntaina. Leiri on päihteetön.
Ilmoittautumiset:info(at)mummolaakso.fi
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TANSSIT • TANSSIT • TANSSIT • TANSS IT

P.I.K.K.U.J.O.U.L.U
la 29.11.2008 klo 20 – 02
Laulumiesten ravintola
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Joululauluja yhteislauluna klo 20.30 – 21
sekä yllätysohjelmaa n. klo 23.

Mummiksen ”Klubi-illat”
jatkuvat kevätkaudella
pe 6.2.2009 klo 20 - 03.00, yläkerta
la 7.3.2008 klo 20 – 03.00, alakerta
la 25.4.2008 klo 20-03.00

DJ Hanna
Lipun hinta 7/9 euroa

Ravintolalaiva Wäiski
Hakaniemenranta 11
00530 Helsinki

(Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja
Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla)

Ravintolan nettisivut www.waiski.com

Tule keskustelemaan, kuuntelemaan, nauttimaan kuppi teetä tai kahvia ja pikku purtavaa!

KAHVI-ILLAT JATKUVAT VUONNA 2009
Unioni Naisasialiiton tiloissa, Bulevardi 11 A 1, 00120 Hki

to 22.1.2009 klo 18.30-21 Sinkkuillassa Arja Mäkinen pohjustaa keskustelua
puolisottoman & lapsettoman naisen asemasta Suomalaisessa yhteiskunnassa.
Hän on kirjoittanut väitöskirjan ja populaaritietokirjan yksineläjänaisten
(nainen, joka on sekä puolisoton että lapseton) kokemuksista naisena olemisesta,
naisen asemasta ja naiseudesta ylipäätään.
Molemmat kirjat perustuvat haastatteluaineistoon; 30-47 -vuotiaita yksineläjänaisia,
osa heteroita, osa ei-heteroseksuaalisia naisia.

Mummolaakson hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen

hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2009
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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