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JUHLATUNNELMIA

Yhdistyksen kunniakasta 15 vuoden ikää juhlit-
tiin 15.8. ravintola Kaisaniemessä juhlatansseil-
la. Illan tähtiesiintyjä oli Muska Babitzin bän-
deineen, joka sai paikalla olleet n. 350 naista 
haltioihinsa ja tanssimaan innolla. Ennen Mus-
kaa oli sensuelli Anna luonut tunnelmaa upealla 
itämaisella vatsatanssillaan. Levyjen pyörit-
telystä huolehti DJ Tiina, joka soitti musiikkia 
moneen makuun ja tanssilattia olikin lähes koko 
ajan täynnä.  

Ilta oli ainakin järjestäjien puolesta onnistunut 
ja yleisön kommenteista päätellen kaikki nautti-
vat illan mahtavista esiintyjistä ja tunnelmasta. 
Paikalla oli varsinaisena yllätysvieraana Sirkka, 
joka aikoinaan jo 1970-luvulla järjesti Sirkan 
tansseja homoille ja lesboille mm. ravintola 
Mercurissa, jossa Mummolaaksokin 2000-luvun 
alkupuolella piti tanssejaan.  

Juhlien jälkitunnelmissa on hyvä palauttaa mie-
liin myös yhdistyksen alkuperäinen tarkoitus eli 
palvelu-/senioritalon tai vastaavan kehittämi-
nen lesboille ja bi-naisille. Asiaa ei ole haudattu 
mihinkään mutta monien turhien ponnistusten 
jälkeen olemme todenneet ettei tälläinen hanke 
onnistu muuten kuin useiden tahojen yhteis-
työllä. Nyt Sari Irni on aloittanut tehdä Setalle 
kirjallisuusreferaattia seksuaali- ja sukupuoli-

vähemmistöjen ikääntymiseen ja ikääntyneiden 
LHBT-ihmisten palveluntarpeisiin liittyvästä 
kansainvälisestä tutkimuksesta Seta-säätion 
avustuksen turvin. Referaatin on tarkoitus pal-
vella Mummolaakso ry:n, Fin-Bears ry:n ja Seta 
ry:n  yhteistä ikääntymishankkeen suunnittelua 
ja keskustelun nostamista aiheesta Suomessa. 
Näin tärkeä asia etenee pikkuhiljaa yhteisin 
voimin.   
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TEATTERIA:

HARMONIA 24.10.2009

Raju komedia intohimoisesta suhteesta työhön 

Harmonia on Mika Myllyahon näytelmäsarjan 
kolmas näytelmä. Ensimmäinen oli Paniikki 
2005 ja toinen Kaaos 2008. 
Myllyaho on käsitellyt näytelmäsarjassaan pe-
ruskysymyksiä: Miten pitäisi elää? Miten käsitel-
lä omia pelkojaan? Mistä nousee henkilökohtai-
set aggression tunteet? Samalla näytelmät ovat 
käsitelleet ystävyyttä ja rakkautta.
Harmonia on rankka komedia työstä ja sen 
merkityksestä ihmiselle. Työ on usein arvo, joka 
määrittää ihmistä. Minkä arvoinen on ihminen 
joka ei tee mitään? Onko hän tarpeeton? Har-
monia kertoo myös työuupumuksesta, sekä sii-
tä hinnasta jonka ihminen joutuu maksamaan, 
jos työ ajaa oman terveyden ohitse.
Ohjaus ja käsikirjoitus Mika Myllyaho.
Harmoniassa Kari Heiskanen tekee paluun Ryh-
mäteatterin näyttämölle kolmentoista vuoden 
jälkeen. Muissa rooleissa Juha Kukkonen ja 
Tiina Lymi.

Esitykset alkavat klo 19 Pengerkadun näyttä-
möllä (Pengerkatu 11).

Sitovat varaukset sähköpostiin 
info(at)mummolaakso.fi.
Lippuja on varattu 30 kpl ja jäljellä on vielä n. 
10 kpl. 

HUOM! Maksaakaa jo varatut lippunne 
mahdollisimman pian varmistaaksenne 
paikkanne. 
 

Lippujen hinnat:
- jäsenet: 19,00 € / työttömät, opiskelijat, elä-
keläiset 16,00 €
- ei jäsenet: 25,00 € / työttömät, opiskelijat, 
eläkeläiset 20,00 €

Setan puheenjohtajan Outin onnitteluja vastaaanot-

tamassa Mummiksen puhis Minna.

Ansioituneet yhdistyksen jäsenet Teija ja Minna.

Annan itämainen tanssi hurmasi katsojat.
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   JÄSENMAKSUT 2009

    Uudet jäsenmaksut ovat:
    eläkeläiset, työttömät, varusnaiset 
    ja opiskelijat 15 €, 
    muut 25 €, 
    kannatusjäsenmaksu 100 €
    Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken
    660100 – 1185982.
    Muista ilmoittaa nimesi ja osoitteesi!
    Jäsenmaksukausi on 1.4.2009- 31.3.2010

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

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

  

T
ie

d
o
tt

ee
n
 t

o
im

it
u
s:

 M
in

n
a 

H
, 

ku
va

t:
 L

iis
a 

K
 j
a 

M
in

n
a 

H

KESÄPÄIVÄT SAARESSA

Mummiksen perinteistä kesäviikonloppua Si-
poon Katrinaholmin saaressa vietettiin kesä-
kuun puolivälissä. Paikalla oli 13 naista ja 2 
koiraa. Meillä oli käytössä koko Kallioniemen 
kesäkoti, joten majoitustilaa ja muutakin tilaa 
olisi ollut tuplamäärälle porukkaa. 

Osa saapui saarelle jo torstai-iltana, osa perjan-
taina ja osa vasta lauantaina, jolloin oli järjes-
tetty ohjattu luonto- ja elämystapahtuma. 
Ohjaajamme Lotta apureineen teetätti hauskoja 
sekä luontotietoon että hieman taitoon ja fy-
siikkaankin perustuvia tehtäviä. Saimme pohtia 
ryhmissä mm. tähtikuvioiden nimiä ja tunnistaa 
erilaisia luonnon tuoksuja. Perinteisen metsäs-
tyskeihään käsittely rannalla ei ollutkaan ihan 
helppoa. Yhteistyötä harjoitimme erilaisissa pe-
leissä ja leikeissä. Kaikki olivat innolla mukana 
ja tyytyväisiä päivän antiin kuten koko viikon-
loppuun. Ruokaa tehtiin jälleen yhdessä ja se oli 
runsasta ja maukasta. Muuten päivät kuluivat 
mm. mölkkyä pelaillen, saunoen, iltanuotiolla 
istuen jne.   

Näin mukavaa ja sovinnolista oli Mummiksen 

kesäpäivillä.

Tribadien yöt ja päivät – täyden 
kympin kulttuuriviikko 

Helsinki 11.-20.9.2009

Ohjelmalehtinen tämän tiedotteen liitteenä. 
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SYKSYN KAHVI-ILTA  

torstaina 5.11. klo 18.30 – 21.00  
Unioni Naisasialiitto, Bulevardi 11 A 1, Hki

Väsynyt työntekoon - mikä avuksi?

Onko mielessäsi käynyt joskus työelämästä 
vapautumisen ihanuus? Ainakin yli viisikymp-
pisen mielessä se saattaa käydä usein. Mikä 
avuksi, jos työnantaja kiristää ruuvia, työssä 
jaksaminen on koetuksella ja elämä maistuu 
puulle? Tule keskustelemaan työssä jaksamises-
ta ja siitä miten voit itse vaikuttaa oman elämä-
si hallintaan.
Alustajina toimivat Tuula R. ja Marianne L.

 

TANSSIT 

Syksyn ”Klubi-ilta”
Perjantai 23.10. 2009  klo 20 -02
DJ Mahtihautis

Liput 7/9 euroa, alennus Mummiksen, Setan 
jäsenjärjestöjen ja Rivinvälin jäsenkorteilla.

Ravintolalaiva Wäiski
Hakaniemenranta 11
00530 Helsinki
Ravintolan nettisivut www.waiski.com

PIKKUJOULU
Lauantai 28.12.2009   klo 20 - 02
DJ Hanna

Ravintola Laulumies
Hietaniemenkatu 2, Helsingin Kamppi
00100 Helsinki

Bileet Wäiskissä vuonna 2010
la 6.2.   Yläkerta
la 6.3.   Alakerta

 MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
   PL 97, 00531 Helsinki

   Sähköposti: info@mummolaakso.fi
   Internet: www.mummolaakso.fi
   Pankkitili: Ålandsbanken 660100-1185982


