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Setan, Mummolaakson ja Suomen Karhu-
jen kolmivuotisen Yhdenvertainen vanhuus 
-projektin koordinaattoriksi on valittu kas-
vatustieteen maisteri, terveydenhoitaja, 
sairaanhoitaja (AMK) Salla-Maija Hakola. 
Tämä Raha-automaattiyhdistyksen rahoit-
tama projekti käynnistyy kesäkuun alussa.

Projektin ensikäden tavoitteena on luoda tie-
dollisia, taidollisia ja verkostollisia resursseja 
sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuuden huomioon ottamiseksi sekä 
julkisen, yksityisen, että kolmannen sekto-
rin tarjoamissa ikääntyneiden palveluissa. 
Tähän pyritään verkostojen luomisella ja 
tiedotuksella sekä tuottamalla, levittämällä 
ja vakiinnuttamalla käyttöön oppimateriaa-
lia ja täydennyskoulutusmoduuleja.
 
Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että 
seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen 
moninaisuus otetaan huomioon koko palve-
lujärjestelmässä ikääntyneiden käyttämis-
sä palveluissa. Osana hanketta selvitetään 
myös ikääntyville seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöille suunnattujen erikoistunei-
den palveluyksiköiden tarvetta ja tarkoituk-
senmukaisuutta Suomessa.

Projektityöntekijä tekee selvitys- ja kartoi-
tustyön, koordinoi projektin verkottumis-
ta muihin organisaatioihin, suunnittelee ja 
toteuttaa koulutustoimintaa yhdessä oppi-
laitosten ja kanssa sekä julkaisee aiheesta 
artikkeleita ammattijulkaisuissa. Projektin 
työntekijän työskentelee osana työyhteisöä 
Seta ry:n tiloissa Helsingissä ja saa sieltä 
tukea mm. Setan koulutussuunnittelijalta ja 
tiedottajalta.

Projektiin on tarkoitus koota laaja-alainen 
ohjausryhmä, johon osallistuu yhteistyöta-
hojen edustajia. Mummolaakson edustajana 
ohjausryhmässä toimii hallituksen päätök-
sellä Minna Hirvonen. Ohjausryhmä ohjaa ja 
suuntaa projektin toteuttamista sekä toimii 
työntekijän tiedollisena, taidollisena ja ver-
kostollisena tukena. 

Projektin etenemisestä ja kuulumisista tie-
dotetaan seuraavissa tiedotteissa ja yhdis-
tyksen nettisivuilla.  

YHDENVERTAINEN VANHUUS-PROJEKTI KÄYNNISTYY
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Hallitus mallia 2012

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ravintola-
laiva Wäiskissä 3.3.2012. Paikalla oli 12 jä-
sentä ja keskustelua virisi mm. jäsenmak-
suista sekä talousarviosta 2012. Hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa Minna Hirvonen ja 
varapuheenjohtajaksi valittiin Virva Hepo-
lampi.  Edellisestä hallituksesta jatkavat 
varsinaisina jäseninä Kaarina V., Teija V., 
Anitta H., Nina K. ja Anneli M. Heidän hen-
kilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin sa-
massa järjestyksessä Tuula R., Marjaana M. 
(uusi), Jatta S., Tarja K. (uusi) ja Inkeri P. 
eli hallitustoimintaan tuli kiitettävästi mu-
kaan kaksi uutta jäsentä. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa pää-
tettiin jatkaa entistä hyväksi havaittua käy-
täntöä, että myös varajäsenet osallistuvat 
kaikkiin hallituksen kokouksiin. Ja muista-
kaa, että kaikki yhdistyksen jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan järjestämään tapahtu-
mia ja tilaisuuksia sekä kehittelemään uusia 
ideoita yhdistyksen toimintaan!

Mummolaakson Vappu -
tapaaminen Taivaskalliolla

Taivaskalliolla taas perinteinen vapaamuo-
toinen naisten tapaaminen 
Vappupäivänä 1.5.2012
Porukkaa on saapunut paikalle eväidensä 
kanssa pikkuhiljaa klo 14.00 jälkeen.
Taivaskallio sijaitsee Helsingissä Käpylän 
kaupunginosassa.

Löydät meidät ylhäältä polun päästä tykki-
asemien liepeiltä.
Taivaskalliolle pääsee bussilla 69, lähelle 
myös lähiliikenteen junilla tai muilla bus-
seilla (esim 64 tai 65A).

terveisin
Mummiksen Vappuheilat

Syksyllä tulossa:

Mummiksen VIIKONLOPPULEIRI  järjes-
tetään toisen kerran Kaunisniemen kurs-
sikeskuksessa Lammilla 14.-16.9.2012. 
Kurssikeskus sijaitsee järven rannalla ja 
ympäristössä on hyvät ulkoilu- ja sienes-
tysmaastot. 
Lisätietoja seuraavassa tiedotteessa. 

TANSSIT 

KEVÄTKARKELOT
la 28.4.2012 klo 20.-02.00 

Piia Korpi ja Santra Rinne, Euro Games 
–hopeamitalistipari pitävät pienen, matalan 
kynnyksen tanssiopetussession klo 20.30.
DJ Mahtihautis
perinteisten paritanssien lisäksi jonkin ver-
ran lattareita, loppuillasta discoa 

Laulumiesten Ravintola
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
liput 7 / 9 € 
Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Se-
tan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

SHERRYKAHVITANSSIT 
la 30.6.2012   klo 17 - 23
BOTTAN JUHLASALI, 2 krs
Ravintola Botta
Museokatu 10, 00100 Helsinki

TANSSIT 25.8. 
ravintola Alexsandria 
Katajanokanlaituri 5
00160 Helsinki
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RETKI SEILIN SAARELLE 9.6.

Mummolaakso järjestää lauantaina 
9.6.2012 päiväretken historialliseen Seilin 
saareen. 

Seilin luonnonkaunis mutta historialtaan 
eriskummallinen saari sijaitsee Turun saa-
ristossa, lyhyen merimatkan päässä Nau-
von kirkonkylästä. Seili on vanha karkotus-
saari, jolle 1600-luvulta alkaen eristettiin 
ensin spitaalisia ja myöhemmin mielisai-
raita. Karkotettujen armoton kohtelu tun-
tuu nykyihmisestä järkyttävältä. Kun Seiliin 
joutui, sinne myös jäi. Hoidoksi riittivät Ju-
malan sana, terveyslähteen vesi sekä viina, 
jonka poltto-oikeus saarelaisilla oli. Seilin 
hyväkuntoinen puukirkko valmistui vuonna 
1733. Kirkon ollessa auki voi käydä katso-
massa sen karunkauniita hirsiseiniä ja kor-
keaa aitaa, jonka takana spitaaliset kuulivat 
tulikivenkatkuiset saarnansa. Kirkon ympä-
ristössä voi hiljentyä katsellen saaren entis-
ten asukkaiden puisia ristejä.
Saarella toimii Turun yliopiston Saaristome-
ren tutkimuslaitos.

Matkustamme ensin Turkuun yhteiskul-
jetuksella tilausbussilla, joka lähtee Hel-
singistä klo 9.30 ja palaa takaisin n. klo 
24. Turussa siirrymme m/s Autere lai-
vaan osoitteessa Läntinen Rantakatu 37 
klo 12.00. Alukseen mahtuu 51 henkilöä. 
Risteilyn kesto n. 5 tuntia, ajoaika Seiliin 2 
tuntia/suunta, perillä opastus 30-45 min ja 
kokonaisaika Seilissä noin 1 tunti. 
Risteilyn hintaan sisältyy aluksella ruokailu: 
lohikeitto, saaristolaisleipä sekä tulella kei-
tetty kahvi. Laivassa on myös C-oikeudet eli 
siideriä, olutta jne.

Bussikyydin hinta Hki-Turku-Hki on 25 € /
henkilö. Laivaretken hinta on 25 € Mummo-
laakso ry:n jäsenet ja 45 € muut. 

Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson 
sähköpostiin info@mummolaakso.fi 31.5. 
mennessä. Muista mainita ilmoittautuessasi 
myös tuletko bussikyytiin. Bussin lähtöpaik-
ka ilmoitetaan myöhemmin mutta jossain 
Helsingin keskustassa se tulee olemaan.
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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
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Haluatko tiedotteen omaan sähkö-
postiisi?

Jos olet sitä mieltä, että sähköisesti saapu-
va tiedote (pdf-muoto) on sinulle yhtä hyvä 
kuin paperiversio, niin voit ilmoita sähkö-
postiosoitteesi Mummiksen sähköpostiin 
info@mummolaakso.fi.   

Jäsenmaksukausi muuttuu

Vuosikokouksessa päätettiin säilyttää jä-
senmaksujen suuruudet ennallaan mutta 
muuttaa alennusmaksuluokan nimeksi pie-
nituloiset.
Yhdistys haluaa kasvattaa jäsenmääräänsä 
viimevuotisesta ja hallitus päätti seuraavas-
ta ERIKOISTARJOUKSESTA; tämän vuo-
den jäsenmaksun maksamalla olet jäsen 
vuoden 2013 loppuun. Tämä kampanja 
liittyy myös siihen, että jäsenmaksukausi 
halutaan selvyyden vuoksi kalenterivuoden 
mittaiseksi.   

JÄSENMAKSUT 2012
ovat seuraavat:
pienituloiset 15 €, 
muut 25 €, 
kannatusjäsenmaksu 100 €
Muista ilmoittaa maksaessasi nimesi ja 
osoitteesi!
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken 660100 
– 1185982.
Jäsenmaksukausi on 1.4.2012- 31.12.2013


