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TULE MUKAAN PRIDE-
KULKUEESEEN ! 

Mummolaakso marssii oman banderollin alla 
Helsinki Pride-kulkueessa la 2.7. klo 13. 
Mummolaakson ryhmä on torilla banderollin 
kera Yliopistonkadun ja Unioninkadun kulmassa 
klo 12.30. lähtien. Tule mukaan juhlivaan jouk-
koomme. 

Kulkueen jälkeen vietämme piknikkiä omin evä-
in Kaisaniemen puistossa Priden Puistojuhlassa, 
jossa musiikista vastaavat Martina Aitolehti ja 
PMMP! Luvassa mukavaa tunnelmaa, ruokaa, 
juomaa ja monipuolinen Pride-tori. Tervetuloa 
kaikki mukaan!

MUMMOGAMESIT TURUSSA 
6.8.2011

Historian ensimmäiset Mummogamesit on tar-
koitus pitää Turussa la 6.8.2011. Periaatteena 
on että ainakin Turun, Tampereen ja Helsingin 
mummot kisailevat omina joukkueinaan erilai-
sissa urheilullisissa ja vähemmän urheilullisissa 
lajeissa. Lisätiedot kesän kuluessa Turun seu-
dun Mummolaakson sivuilta www.turunmum-
molaakso.net. Tervetuloa mukaan osallistu-
maan tai kannustamaan!

TEATTERIA

Syksyllä on tarjolla kaksi teatteriesitystä:
Vuodesta 2008 Lillanin ohjelmistossa oleva 
Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä on 
Bengt Ahlforsin monologi, joka on varta vasten 
kirjoitettu Lasse Pöystille. Ahlfors mainitsee kol-
me syytä näytelmän syntymiselle: ”Ensimmäi-
nen syy oli vanhempien ihmisten yksinäisyys, 
toinen työhuoneeni hissi Eerikinkadulla. Kolmas 
syy oli Lasse Pöysti.” 
la 17.9.2011 klo 14 Lillan (Yrjönkatu 30), jä-
senhinta 23€, ei-jäsenille 27€ (yht. 20 lippua),  
ilmoittautuminen 15.7.11 mennessä.

Homo! on Pirkko Saision kirjoittama ja ohjaa-
ma anarkistinen musiikkifarssi. Saision farssin 
päähenkilöt ovat Veijo Teräs ja hänen kansan-
edustajavaimonsa Hellevi Teräs. Kansallisteatte-
rin mukaan Homo! kertoo ajasta, jolloin ”kirkko 
repesi, Suomi jakaantui kahtia ja homot lakka-
sivat olemasta kilttejä”.
la 29.10 klo 13 Kansallisteatterin Suurella 
näyttämöllä, jäsenhinta 30 €, ei-jäsenille 35€, 
(yht. 30 lippua), ilmoittautuminen 1.9.11 
mennessä. 

Ilmoittautumiset info@mummolaakso.fi, 
muista mainita ilmoittautuessasi onko kyseessä 
jäsenlippu vai ei.
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
   PL 97, 00531 Helsinki

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

JÄSENMAKSUT 2011
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 1.4.2011- 31.3.2012

Haluatko tiedotteen omaan sähköpos-
tiisi?
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. 

VIIKONLOPPULEIRI 9.-11.9.

Mummiksen VIIKONLOPPULEIRI  järjestetään 
Kaunisniemen kurssikeskuksessa Lammil-
la 9.-11.9.2011. Kurssikeskus sijaitsee järven 
rannalla ja ympäristössä on hyvät ulkoilu- sekä 
marjastus- ja sienestysmaastot. Viikonlopun 
(perjantai-ilta klo 17 – sunnuntai) hinta täysi-
hoidolla on jäseniltä 110 € ja ei jäseniltä 150 €. 
Majoitus on 2-4 h huoneissa ja omat liinavaat-
teet mukaan. Paikassa on tunnelmallinen ranta-
sauna, upea hiekkaranta sekä kylpytynnyri .
Ulla Sinerlahti tekee puolen tunnin hierontoja 
pe illasta klo 19 lähtien hintaan 20 € / henkilö. 
Lauantaina ohjelmassa on viikonlopun hintaan 
sisältyvä 1,5 tunnin tanssiterapia-ryhmä vetäjä-
nä Marja-Liisa Puonti.
Matkaa Helsingistä paikalle kertyy 120 km ja 
lisätietoja sivulta www.kaunisniemi.com.
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostiin info@
mummolaakso.fi 15.8.11 mennessä.

KAHVI-ILLAT

Torstaina 20.10.2011 klo 18.30 – 21 
Naisisasialiitto Unioni, Bulevardi 11 A 1, Hki.
Alustajana lepakkotutkija Nina Hagner-Wahlsten 
ja aiheena Suomessa esiintyvät lepakkolajit, 
niiden käyttäytyminen, suojelu yms. Lepakko-
pönttöjä yritetään saada myyntiin tilaisuudessa.    
Tule keskustelemaan, kuuntelemaan, nautti-
maan kuppi teetä tai kahvia ja pikku purtavaa!

TANSSIT 

SHERRYKAHVITANSSIT JA KARAOKE
la 2.7. 2011   klo 17 - 23
BOTTA JUHLASALI, 2 krs
DJ Marjo ja Tuula
Karaoke pikkusalissa 
Ravintola Botta,
Museokatu 10, 00100 Helsinki

Liput  6/8 €, alennus Mummolaakson, Rivinvälin 
ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

Syksyn tanssit:
WÄISKI: la 24.9.2011 YLÄKERTA klo 20.-02.30 
/ DJ Mahtihautis
WÄISKI: la 29.10.2011 ALAKERTA klo 20.-02.30 
/ DJ VIVA
LAULUMIES / PIKKUJOULUT: la 26.11.2011 
klo 20.-02.00 

H.O.T järjestää lavatanssikurssin syyskuussa 
2011. Jos olet KIINNOSTUNUT kurssista, ilmoit-
taudu sähköpostitse H.O.T:in sihteerille, niin 
saamme kurssin kokoon.
sihteeri@hot.fi
http://www.hot.fi/index.php/HOT/Etusivu

Kurssia on suunniteltu alkavaksi noin 15.9.2011.
Ilmoita myös oletko halukas alkeis -vai jatko-
kurssille. Valtakunnallisen mummolaakson jä-
senet saavat kurssista 15 € alennusta. Kurssilla 
opetellaan perinteisten paritanssien, kuten vals-
sin, tangon ja humpan lisäksi myös lattareita. 
Opetuksen sisältö muodostuu osallistujien tason 
ja kiinnostuksen mukaan. Kurssille tullaksesi si-
nulla ei tarvitse olla tanssiparia, mutta tarvitset 
hyvät kengät, kuten tanssi- tai kävelykengät. 
Kurssin opetus lähtee aivan tanssin perusteista: 
otteista, viemisestä ja perusaskelista. Perusteet 
hallitsemalla jokainen pystyy jo tanssimaan ja 
kehittämään taitojaan itsenäisesti.


