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MUMMIS MUKANA PRIDE-
KULKUEESSA

Mummolaakso on hankkinut uuden hienon ban-
derollin, jonka alla marssimme joukolla Helsinki 
Pride-kulkueessa la 3.7. klo 13. Kokoontumi-
nen tapahtuu Senaatintorilla ja kulkue marssii 
reittiä Aleksanterinkatu-Mannerheimintie-Haka-
salmen puisto. Mummolaakson ryhmä on toril-
la banderollin kera Yliopistonkadun ja Unio-
ninkadun kulmassa klo 12.30. lähtien. Tule 
mukaan juhlivaan joukkoomme ja koeta löytää 
vaatekaapistasi jotain keltaista päälle! Kulkueen 
jälkeen vietämme piknikkiä omin eväin Hakasal-
men puistossa Priden Puistojuhlassa, jossa mm. 
musiikkia ja Pride-tori. 
Tervetuloa kaikki mukaan!

Mummolaakson jäsentapaami-
nen Ateneumissa to 12.8.2010
klo 17.00. 

Kierrämme näyttelyn ONERVA - KAUPUNGIN 
NAISET oppaanamme näyttelyn kuraattori FT 
Anna Kortelainen.
Näyttelyn keskushenkilö on kirjailija ja kriitik-
ko L. Onerva (1882–1972), joka eli kulturellin 
nuoren naisen elämää 1910-luvulla. Näyttely luo 
elämyksellisen näkökulman aikakauden helsin-
gittären kulttuuririentoihin kummankin puolen 

ensimmäistä maailmansotaa. Onerva opiskeli 
yliopistossa taidehistoriaa, asui itsekseen, naut-
ti aikansa naiskulttuurista, seurusteli närkäs-
tyttävän vilkkaasti, avioitui, karkasi, erosi ja eli 
salavuoteudessa. Hän elätti itsensä ja rahoitti 
kirjailijantyötään kulttuurin pätkätöillä, opetta-
jansijaisuuksilla, käännöksillä sekä ennen kaik-
kea lehtityöllä ja kirjoittamalla taidekritiikkiä.

Näyttelyssä Onerva esittelee meille Helsinkinsä: 
taidenäyttelyitä, teatteriensi-iltoja, elokuvia, pu-
heenaiheita, kahviloita, ravintoloita, konsertteja 
ja värikkäitä iltamenoja. Hän näyttää, miten ilta-
menoihin laittaudutaan ja mitä niissä tapahtuu. 
Hän myös tunnustaa, mikä oli itsenäisen naisen 
elämän kääntöpuoli: velat, vapauden rajat, mo-
raalinvartijoiden tuomio. Näyttelyssä on esillä 
runsaasti aikakauden taidetta, sekä Ateneumin 
omista kokoelmista että muista taidemuseoista. 
Ajankuvaa näyttelyyn luo myös kulttuurihistori-
allinen esineistö.

Ateneumin pääsymaksut: Normaali pääsymak-
su 9 €, Alennettu pääsymaksu 7 € (eläkeläiset, 
työttömät, vähintään 10 hengen ryhmät), S-Etu-
kortilla 8 €. Mikäli meitä on vähintään 10 hen-
keä, saamme lipun 7 euron hintaan. 

Näyttelyn jälkeen ”jälkipuintia” ja vapaamuo-
toista keskustelua Tablo-kahvilassa (Ateneu-
missa). Samalla sinulla on mahdollisuus tutustua 
leppoisissa merkeissä muihin mummislaisiin.  
TERVETULOA! 
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HELSINGIN SEUDUN SETA:
HeSetan monipuolisesta toiminnasta lisätietoja 
www.heseta.fi.

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

 MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
   PL 97, 00531 Helsinki

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

TANSSIT 

SHERRYKAHVITANSSIT 
JA KARAOKE
la 3.7.    klo 17 - 22
BOTTA JUHLASALI, 2 krs
Dj Hanna
Karaoke pikkusalissa vetäjänä Minnis
Ravintola Botta, Juhlasali
Museokatu 10
00100 Helsinki
Liput 6 / 8 €, alennus Mummolaakson, Rivinvä-
lin ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla 

Syksyllä jatketaan teemaillalla ravintolalaiva 
Wäiskissä la 9.10, jolloin Dj Viva soittelee
mm. 90-luvun poppia.

JÄSENMAKSUT 2010
ovat seuraavat:
eläkeläiset, työttömät, varusnaiset ja opiskelijat 
15 €, 
muut 25 €, 
kannatusjäsenmaksu 100 €
Muista ilmoittaa maksaessasi nimesi ja osoit-
teesi!
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken 660100 
– 1185982.
Jäsenmaksukausi on 1.4.2010- 31.3.2011

Haluatko tiedotteen omaan sähköpostiisi?

Jos olet sitä mieltä, että sähköisesti saapuva 
tiedote (pdf-muoto) on sinulle yhtä hyvä kuin 
paperiversio, niin voit ilmoita sähköpostiosoit-
teesi Mummiksen sähköpostiin info@mummo-
laakso.fi. Sähköisesti jaettava tiedote säästää 
yhdistykseltä kopiointi- ja postituskuluja sekä 
tietysti paperia.   

KRISTUKSEN MORSIAN 
20.11.2010 KLO 13.00
Kansallisteatterin Omapohja, Itäi-
nen teatterikuja

Heini Junkkalan käsikirjoittama näytelmä uskon, 
arvojen ja suvaitsevuuden ristiriidoista. Naisys-
tävänsä kanssa naimisiin menossa oleva Marion 
saa homobaarissa uskonnollisen herätyksen ja 
haluaa eheytyä heteroksi fundamentalistisen
Simeon-seurakunnan oppien mukaisesti. Mario-
nin uusi vakaumus johtaa konfliktiin äidin, en-
simmäiseksi naispuoliseksi piispaksi vihittävän
liberaalin papin kanssa. Näytelmä kieputtaa mo-
nitasoisesti erilaisten näkökulmien oikeutusta 
ja niiden perusteluja, sekä kristinopin ytimessä 
olevaa sukupuoliuskoa. Ajankohtaisuudessaan 
raflaavalta vaikuttavat teemat ovat Junkkalal-
le pitkällisen omakohtaisen pohdinnan tulosta. 
”Kristuksen morsian on ikään kuin sisäinen dialo-
gini näyttämöllistettynä. Matka siihen, että pys-
tyin kirjoittamaan tämän näytelmän, oli pitkä.”

- Saana Lavasteen riemukas ohjaus ja Veera 
Laakson kiehtova lavastus lisäävät näytelmän 
kerroksia ja kierroksia entisestään. Leikkauk-
set ovat etenkin ensimmäisessä näytöksessä 
vauhdikkaita ja nauru herkässä, ja vaikka välillä 
tuntuu siltä, että hieman vähempikin riittäisi, te-
kijöiden kekseliäisyys yllättää kerta toisensa jäl-
keen. HS, Suna Vuori: Totuuden etsijä uskovien 
ihmemaassa 
- Esitystä seuraa herkeämättä, kommentoi eräs 
yhdistyksen jäsen.

Näytökseen on varattu  30 lippua. Varauk-
set sähköpostiin info@mummolaakso.fi 
1.10.2010 mennessä, mainitse myös oletko jä-
sen ja kummassa Mummiksessa. Hinta on Mum-
molaakson jäsenille 18 €, muille 24 €. Ilmoittau-
tuneet  saavat maksuohjeet sähköpostitse. Liput 
jaetaan teatterilla Omapohjassa n. 30 min ennen 
näytöstä.


