Mummolaakso Helsinki Priden Puistojuhlassa
Parisen kuukautta sitten, keskellä kesää vietettiin Helsinki Priden Puistojuhlaa Hakasalmen
puistossa. Mummolaaksolla oli oma esittely- ja
myyntipöytä. Päivän aikana käytiin hienoja keskusteluja, esitettiin kysymyksiä, joihin mietittiin
vastauksia ja esitettiin kutsua illan Sherrykahvitansseihin (tanssit olivat myös menestys). Muutama uusi jäsen liittyi saman tien ja pinssit, kirjat ja lippikset kävivät kaupaksi.

nitteli ja painatti julisteen ja flyerin jaettavaksi
puistojuhlassa. Tehtiin hinnastoja. Valittiin kuvia
pinsseihin ja tilattiin pinssit. Kirjat haettiin Inkeriltä. Hankittiin kassalaatikko ja pohjakassa.
Jäsenmaksulomakkeita ja viimeisintä jäsentiedotetta kopioitiin mukaan. Sovittiin aikatauluista lauantaina: osa meni Pride-kulueeseen, osa
puistojuhlaan ja osa Sherrykahvitansseihin lippujen myyntiin.

Oletko ajatellut miten tällainen tapahtuma järjestetään? Ilman huolellista etukäteistyötä ei
tilaisuus olisi niin hyvin onnistunutkaan. Jo keväällä Mummiksen hallitus nimesi Puistojuhlavastaavan. Luotiin jo silloin katse tarpeellisiin
asioihin: paljonko paikka maksaa ja mitä hintaan
sisältyy, tarvitaanko katos, entä tuoleja, onko
ständiä käytettävissä, mistä pohjakassa jne.
Päätettin myös suorittaa pieni mielipidekysely
Mummolaakson toimintamuodoista, mikä vaati
kyselylomakkeen ja palautuslaatikon.

Puistojuhlapäivänä tavarat siirtyivät tapahtumapaikalle Virvan ja Liisan autokyydillä. Pöydän
laitto sujui juoheasti. Päivä oli mitä onnistunein,
väkeä oli puiston täydeltä eikä edes satanut.
Mummolaakson pöydän takana myivät ja keskustelivat Tarja, Ulla, Virva, Liisa ja Lea, kukin
vuorollaan.

Kesäkuussa työstettiin yhteisvoimin pienen mielipidekyselyyn kysymykset ja Virva askarteli
palautuslaatikon. Tarja hommasi pöytäliinan ja
kevyen katoksen. Inkeri tiedotti netissä ja suun-

Huomattavaa on, että kaikki Mummolaakso ry:n
toimijat ovat vapaaehtoisia. Yhdessä tekeminen
on todella mukavaa ja antoisaa. Kiitos kaikille
vapaaehtoisille ja erityiskiitos teille, jotka kävitte
keskustelemassa ja ostoksilla. Vuoden kuluttua
olemme jälleen mukana!
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Aurinkoiset Mummogamesit 2012
Lauantaina 25.8. iltapäivällä kisaili parikymmentä mummoa Turusta, Tampereelta ja Helsingistä
aurinkoisessa ja lämpimässä säässä Hakasalmen
puistossa Helsingissä sekä fyysistä että henkistä taitoa mittaavissa lajeissa. Kaupunkien välistä
paremmuutta testattiin viisihenkisin joukkuein
mm. pienoisgolfissa, kännykän heitossa, muistipelissä sekä kahvikupin ja sherrylasin tarjottimella kannossa. Kisa oli erittäin tasaväkinen ja voiton vei viimevuotiseen tyyliin Turku 11 pisteellä.
Tampereen joukkue oli toinen 10 pisteellä ja tänä
vuonna järjestäjänä ollut Helsinki jäi kolmanneksi 9 pisteellä. Lopputulos ei kuitenkaan ollut
mitään vieraskoreutta vaan kisailu oli sopivasti
kilpailuhenkistä ja jokainen teki parhaansa. Lopuksi nautittiin sherrykahvit ja kaikki osallistujat
palkittiin mitalilla ja muilla pienillä palkinnoilla.
Tärkeintä palkintojen lisäksi oli tietysti mukava ja leppoisa yhdessäolo puistossa kesäisessä säässä. Seuraavat kisat ovatkin sitten Tampereella joskus ensi vuonna, sillä tätä hauskaa
perinnettä päätettiin ehdottomasti jatkaa!

Yhdenvertainen vanhuus-projektin
kuulumisia
Keväällä käynnistynyt projekti etenee kiitettävää
vauhtia. Erilaisia tapahtumia on jo pidetty kesän
mittaan ja syksy tuo niitä runsaasti lisää. Helsinki Preideilla pidetyssä keskustelutilaisuudessa
reilut parikymmentä osallistujaa kuunteli projektin esittelyä ja antoi vinkkejä mm. verkostoitumiseen. Samassa tilaisuudessa julkistettiin Visioi
vanhuutesi-kyselytutkimus, jonka avulla halutaan selvittää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ikääntymiseen liittyviä toiveita ja palveluntarpeita. Kysely oli avoinna netissä ja sitä jaettiin
mm. Helsinki Priden eri tilaisuuksissa. Vastauksia tuli elokuun loppuun mennessä reilut sata ja
tulokset tutkimuksesta saadaan vuoden loppuun
mennessä.
Projektin ohjausryhmän ensimmäinen kokoontuminen pidettiin 5. syyskuuta. Antoisassa tapaamisessa oli mukana vanhustyön kentän ammattilaisia, palveluiden tuottajia, sosiaali- ja
terveysalan koulutuksen ammattilaisia sekä Setan jäsenjärjestöjen ja muiden LHBTI -järjestöjen
edustajia. Mummiksen edustaja ohjausryhmässä
on puheenjohtaja Minna Hirvonen. Laaja-alainen ohjausryhmä ohjaa ja suuntaa projektin toteuttamista sekä toimii verkostoitumisen tukena.
Verkostojen avulla levitetään tietoa, kehitetään
koulutusta ja luodaan ehdotuksia toimintaperiaatteiksi vanhuspalveluiden yhdenvertaisuuden
turvaamiseksi.
Syyskuussa pidetään Aivoriihi-tapahtuma, jossa
on tarkoitus edelleen pohtia ikääntymiseen liittyviä toiveita ja palveluntarpeita sekä tuoda esille niitä asioita, joita olisi syytä ottaa huomioon
vanhustyön koulutussisällöissä ja käytännöissä.
Syksyn mittaan projekti esittäytyy myös mm.
Tampereen Setalle ja Mummolaakso ryhmälle
sekä Savon Setalle. Projektin ensimmäinen seminaari pidetään marraskuussa.
Lisätietoja projektista ja sen tapahtumista löytyy
nettisivulta
www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus

Näin rentoa oli Mummogamesien meininki.
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TEATTERIA
Teatteri Avoimet ovet

Svenska teatern

Museokatu 18, 00100 Hki

Pohjoisesplanadi 2, 00130 Hki

Muista minut
pe 2.11.2012 klo 19:00

Kristina från Duvemåla
la 19.1.2013 klo13:00

Helena on kolmekymppinen valokuvaaja, jonka
elämän ydintä ovat olleet avioliitto ja äidiksi tuleminen. Anna puolestaan on viisissäkymmenissä oleva perheetön nainen, jonka valinta elämän
sisällöksi on ollut uran luominen kiinteistövälittäjänä.

Ensi vuoden puolella tarjolla on Vilhelm Mobergin
Maastamuuttajat-teossarjaan perustuvan, Benny
Anderssonin, Björn Ulvaeuksen ja Lars Rudolfssonin luoman musikaalin Kristina från Duvemåla. Musikaalin on nähnyt yli miljoona ruotsalaista
Malmössä, Göteborgissa ja Tukholmassa vuosien
1995–1999 välisenä aikana. Helsingin Svenska
Teatern on ensimmäinen Ruotsin ulkopuolella
sijaitseva teatteri, joka esittää musikaalin. Pääroolissa nähdään loistava Maria Ylipää. Langattomalla lukulaitteella saa tekstityksen suomeksi
tai englanniksi.

Tarina alkaa, kun Helena kutsuu Annan kotiinsa
pyytääkseen tätä arvioimaan asuntonsa arvon.
Pian käy ilmi, että Annan ammattitaito kiinteistövälittäjänä murenee reunoiltaan samaan tapaan kuin Helenan ylläpitämät käsitykset kodin
hengestä ja perheen tilanteesta. Sekä Helena
että Anna ovat kumpikin elämässään risteyskohdassa. Toistensa kautta he löytävät yllättäen tilaa suurille kysymyksille: Kuka minä olen? Millä
asioilla on elämässäni todellista merkitystä?
Muista minut on vallaton putoaminen kahden
naisen elettyyn elämään. Naisten kohtaaminen
synnyttää sattumanvaraisen vyöryn, jonka pyörteessä liikutaan muistojen ja halujen kautta kohti totuutta omasta itsestä.
Yhden illan ja yön aikana naiset kadottavat itsensä, muuttuvat toisikseen ja löytävät itsensä
aamun koittoon mennessä uudelleen.
käsikirjoitus Minna Nurmelin Lotta Lindroosin, Sari
Mällisen, Minna Nurmelinin ja Satu Rasilan alkuperäisidean pohjalta
ohjaus Minna Nurmelin
lavastus ja puvut Veera-Maija Murtola
valo- ja äänisuunnittelu Antti Kujala
rooleissa Lotta Lindroos, Sari Mällinen

Esitykseen on varattu 30 lippua. Liput 20 € Mummolaakso ry:n jäsenet / 26 € muut.

Vuosien1821–1930 välisenä aikana neljännes
Ruotsin väestöstä (1,3 miljoonaa ihmistä) lähti siirtolaisiksi eri maihin. Miljoona ruotsalaista
miestä, naista ja lasta lähti kohti luvattua maata,
Amerikkaa. Kristina från Duvemåla on kertomus
eteläruotsalaisen Smoolannin maakunnassa asuvasta pienestä ihmisjoukosta. Smoolannin laihat, kiviset pellot ja säälimätön esivalta tekivät
tavallisen kansalaisen elämästä raskaan ja tulevaisuuden näkymistä olemattomat. Siellä unelma Amerikasta kasvoi yhä suuremmaksi. Rohkeimmat uskalsivat ottaa ensiaskeleen ja lähteä
vaaralliselle matkalle Atlantin yli, ja heitä Ruotsiin jääneet epäileväiset kutsuivat seikkailijoiksi.
Heidän joukossaan oli Kristina ja ryhmä muita
smoolantilaisia. Tämän rohkean uudisraivaajajoukon tarina tulee elämään edelleen saduissa
ja legendoissa
Esitykseen on varattu 30 lippua. Liput 35 € Mummolaakso ry:n jäsenet / 52 € muut.
Ilmoittautuminen 28.10. mennessä sähköpostiin info@mummolaakso.fi.

Ilmoittautuminen 7.10. mennessä sähköpostiin info@mummolaakso.fi.
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UUTTA MUMMIKSESSA!
ILLALLINEN ENNEN TANSSEJA 27.10.

Ilta jatkuu sitten klo 20-02 samassa paikassa
tansseilla, joihin olemme saaneet esiintyjiksi tutut hienot muusikot Katja Lampelan ja Päivi Huotarin. Duo esittää myös tanssittavaa musiikkia.

TANSSIT
TANSSIT 27.10.2012
klo 20-02
Ohjelmassa Lampela & Huotari duo n. klo 22
ravintola Aleksandria
Katajanokanlaituri 5
00160 Helsinki
liput 10 / 12 € sisältäen eteispalvelumaksun
Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

PIKKUJOULUT
la 1.12.2012 klo 20 - 02

Jäsenmaksukausi muuttuu
Yhdistys haluaa kasvattaa jäsenmääräänsä viimevuotisesta ja hallitus päätti seuraavasta ERIKOISTARJOUKSESTA; tämän vuoden 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 nimesi ja osoitteesi!
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken
FI16 6601 0001 1859 82.
Jäsenmaksukausi on 1.4.2012- 31.12.2013

Haluatko tiedotteen omaan sähköpostiisi?
Jos olet sitä mieltä, että sähköisesti saapuva tiedote (pdf-muoto) on sinulle yhtä hyvä kuin paperiversio, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi Mummiksen sähköpostiin info@mummolaakso.fi.

Laulumiesten ravintola
Museokatu 10, 00100 Helsinki
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
FI16 6601 0001 1859 82
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Tiedotteen toimitus: Minna H ja Tarja K

Nyt teillä on mainio mahdollisuus nauttia mukavassa seurassa maittava illallinen klo 18-20
juuri ennen tansseja ravintola Aleksandriassa,
Katajanokanlaituri 5. Buffetpöydän hinta on vain
15 € ja se sisältää itäisen Välimeren herkkuja
mm. lihasta ja kalasta sekä erilaisia myös kasvissyöjille sopivia salaatteja. Ruokailun lomassa
voimme käydä vapaamuotoista keskustelua
ajankohtaisista aiheista mm. yhdistyksen
hallituksen resursseista ja Yhdenvertainen vanhuus-projektista sekä pohdiskella jäsenyysasioita.

