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Pride-kulkue
Mummolaakso osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen 
omalla banderollilla ja rättisitikalla. Rättisitikassa on kaksi 
paikkaa vapaana huonojalkaisille mummoille. Laita teks-
tari Virvalle 044-5014551, jos istumapaikalle tarvetta.
Mummisryhmä kokoontuu Senaatintorilla yliopiston pää-
rakennuksen eli Unioninkadun puoleisella torin reunalla 
klo 12.30 alkaen, kulkueen järjestäytyessä tähystä kel-
taista banderollia. Kulkue lähtee klo 13. 
Mukaan aurinkoista mieltä, toiveena on värikäs pukeutu-
minen ja ainakin jotain keltaista ylle. Kadulla on kuumaa, 
kadulla on kuumaa!

Mummoillen Helsinki Pridella

lauantaina 28.6.2014

Sherrykahvitanssit ja karaoke
klo 17‒23 
Bottan juhlasali 2. krs,  
Museokatu 10, 00100 Hki 

DJ Aleksandra
Vuoden odotetuimmat päivätanssit naisille! 
Takahuoneessa huippusuosittu karaoke.
Liput 10 / 12 € 
Vain käteistä lipunmyynnissä, kiitos. Tansseihin alen-
nus Mummolaakson, Turun seudun Mummolaakson 
ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.
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Mummolaakson 20-vuotisjuhlatanssit

lauantaina 16.8.2014 klo 20‒03 
ravintola Kaisaniemessä,  
Kaisaniementie 6, 00100 Hki 
Illan pääesiintyjänä on mainio Arja Havakka, joka on  
tunnettu mm. Lokki-valssistaan. Häntä säestää  
Kalle Jussila&Bänd. 
DJ Lailis soittelee välillä monipuolista tanssimusaa.
Liput 10 / 15 € 
Tansseihin alennus Mummolaakson, Turun seudun 
Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

Tule virkistymään 

Juhlavuoden viikonloppuleiri Kaunisniemessä 12.-14.9.2014
Mummiksen perinteinen syysleiri järjestetään Hämeenlinnan Lammilla Pääjärven rannalla sijaitsevassa Kaunisniemen 
leirikeskuksessa. 
Ympäristössä on hyvät ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmaastot. Upean hiekkarannan lisäksi käytössämme on tunnelmal-
linen rantasauna ja viihtyisä nuotiopaikka. 
Perjantai-illasta sunnuntaihin kestävän täysihoitoviikonlopun hinta jäsenille on 90 € ja ei-jäsenille 140 €. Yhdistys myön-
tää kaksi vapaapaikkaa vähävaraisille vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Majoitus 2‒4 hengen huoneissa, omat 
liinavaatteet mukaan. Talon alakerroksessa on yksi iso 8 hengen huone, jossa koirat ovat sallittuja. 
Leiritunnelmaa, kalastusta ja seuraleikkejä. Lauantaina leirinvetäjä Anneli opastaa kalankäsittelyssä ja Lilly Zuluaga ker-
too yrttien historiasta, käytöstä ja tunnistamisesta. Halukkaat voivat osallistua saaliskalojen valmistukseen yrttejä kokeil-
len. Myynnissä Lillmarin luomutilan yrttejä, hunajaa sekä valkosipulisuolaa (varaa käteistä). 
Ilmoittautumiset ja hakemukset vapaapaikoille 29.8.2014 mennessä: info@mummolaakso.fi
Kimppakyytejä järjestetään tarvittaessa. Lisätietoja ja inspiraatiota www.kaunisniemi.com

Kuutamoristeily

torstaina 14.8.2014 klo 19-22
Juhlavuoden kunniaksi nousemme laivaan täydenkuun 
aikaan!  
Viihtyisä M/s Okeanos on varattu Mummolaakson yksityis-
tilaisuutta varten. Lähtö- ja paluusatama on Hakaniemi. 
Risteilemme Helsingin edustalla. ”Stig ombord”!
Hinta 25 € (jäsen) 40 € (ei-jäsen) sisältää risteilyn, terve-
tuliaismaljan ja iltapalan ruokajuomineen.
Sitovat ilmoittautumiset 10.8. mennessä 
Mummolaakson sähköpostiin: info@mummolaakso.fi 
www.suomensaaristokuljetus.fi > alukset > M/s Okeanos
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Magnus-Maria  

sunnuntaina 7.9.2014 klo 16  
Espoon kaupunginteatteri, Revontulentie 8, 
02100 Espoo
Yhteispohjoismainen uusi oopperateos on ooppera 
oikeasta sukupuolesta
Maria Johansdotter on rohkea nainen, joka tekee kaik-
kensa voidakseen elää itsenäisenä ihmisenä ja muusik-
kona. Hän kuuntelee sydämensä ääntä ja kantaa ylpeänä 
tekojensa seuraukset. Tuomarin kysyessä Marialta, onko 
hän mies vai nainen, tämä vastaa olevansa sekä että, 
mutta kuitenkin enemmän mies.
Tänään ‒ yli 300 vuotta myöhemmin ‒ on aika kertoa 
Maria Johansdotterin eli Magnus Johanssonin ihmeel-
linen elämäntarina. Kertomus alkaa 1600-luvun lopulla 
Ahvenanmaalla Föglön saaristokylässä ja loppuu muutama 
vuosikymmen myöhemmin Tukholmassa.
Kulttuuriyhdistys Katrinan sisällöltään polttavan ajankohtai-
nen oopperateos saa kantaesityksensä Maarianhaminassa 
heinäkuussa. Sen jälkeen se kiertää mm. Tukholmassa ja 
saapuu syyskuussa Espooseen.
Ohjaus Suzanne Osten (Ruotsi) 
Sävellys Karólína Eiríksdóttir (Islanti) 
Kapellimestari Anna-Maria Helsing (Suomi) 
Libretto Katarina Gäddnäs (Ahvenanmaa)
Esityskieli ruotsi, tekstitys suomeksi.

Liput: jäsenet 30 €, ei-jäsenet 38 €  
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin 
maanantaina 4.8. mennessä: info@mummolaakso.fi  
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen.

Kaikki äitini, kaikki tyttäreni

sunnuntaina 9.11.2014 klo 15  
Aleksanterinteatteri, Bulevardi 23-27,  
00180 Helsinki
Kodin Kuvalehden lukijoilta pyydettiin vuodenvaihteessa 
2013 tarinoita omista äideistä ja tyttäristä. Tarinoiden poh-
jalta dramatisoitaisiin esitys.
Tarinat on luettu, on itketty ja naurettu ja nyt tämä esitys 
saa ensi-iltansa! Kaikki äitini, kaikki tyttäreni tarinat poh-
jautuvat Kodin Kuvalehden lukijoiden omiin kokemuksiin. 
Kaikki äitini, kaikki tyttäreni on esitys äideistä, tyttäristä ja 
muista itsestäänselvyyksistä. Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja 
Pirjo Heikkilä puivat äitinä olemisen sietämätöntä keveyttä 
tässä hervottomassa esityksessä, jossa äitien ja tyttärien 
välistä suhdetta käsitellään kovin ottein. Viiltävä ja pirulli-
nen, lämmin ja hauska esitys antaa äänen hyvin erilaisille 
äideille. Se kertoo lauluista, joita ei saa laulaa, äidistä, joka 
kaatuu täytekakkuun, mutta kaiken takana on kuitenkin 
pakko rakastaa vereslihalla. Kun kaikki on sanottu, jää jäl-
jelle vain anteeksianto, hurtti huumori ja elämättömän elä-
män jano.
Rooleissa Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja Pirjo Heikkilä
Ohjaus Petteri Summanen
Tuotanto Komediateatteri Arena

Liput: jäsenet 25 €, ei-jäsenet 32 € 
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin 
maanantaina 22.9. mennessä: info@mummolaakso.fi  
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen.
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Kesäkiire?
Onko sinullekin tullut joskus hankala tunne: miten ehdin 
kaikkiin kiinnostaviin tapahtumiin? Kesällä on paljon kon-
sertteja, kirpputoreja, talkoita, juhlia, urheilutapahtumia, 
kesäteatteria. Lisäksi torit kukoistavat, rannat kutsuvat, 
omalle mökille pitäisi ehtiä tai sitten sukulaiset ja ystävät 
odottavat kylään. Moni kiehtova tapahtuma järjestetään 
samana viikonloppuna, niin että joutuisi jakaantumaan 
vähintään kahtia, että voisi kaikkiin niihin osallistua.
Valinnan voi tehdä arpomalla tai aamun fiiliksen perus-
teella. Oman kukkaron paksuus vaikuttaa oleellisesti osal-
listumiskohteisiin ja osallistumistiheyteen. Valintaa on 

joka tapauksessa tehtävä. Muuten tulee stressi. Ja mikä 
pahinta: huomaamatta jäävät auvoiset kesäaamut, suloi-
selta tuoksuva ruoho, huumaavan sininen taivas, kuule-
matta lintujen laulu ja aaltojen liplatus. 
Mummolaakson tapahtumatarjonta on tänä juhlavuonna 
erityisen runsas. Toivotamme sinut tervetulleeksi Pride-
kulkueeseen oman banderollin alle ja illalla  sherrykah-
vitansseihin Bottalle, elokuussa kuutamoristeilylle ja 
20-vuotisjuhliin Kaisaniemen ravintolaan. Tulethan syksyllä 
teatteriin ja oopperaan sekä tansseihin? Ilman stressiä! 

Tarja

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
PL 97, 00531 Helsinki

info@mummolaakso.fi
www.mummolaakso.fi

www.facebook.com/groups/mummolaakso 

Pankkitili: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2014 25 €, pienituloisilta 15 €

TOIMINTAA MUUALLA
TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO RY

www.turunmummolaakso.net
MUMMOLAAKSO-RYHMÄ, PIRKANMAAN SETA RY

www.pirkanmaanseta.fi/mummolaakso
REGNBÅGEN - BOENDE FÖR ÄLDRE HBT-PERSONER, 

STOCHOLM www.regnbagen.net
LIZZY THE LEZZY  - Animated stand up comedian

www.lizzythelezzy.com
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Terveiset Mummolaakson riveistä

Mummolaakso ry - lesbojen ja bi-naisten asialla jo 20 vuotta

Gummedalen rf - 20 år  för bi- och lesbiska kvinnors rättigheter 

Turun Seudun Mummolaakso juhlii tänä vuonna viidet-
tätoista vuottaan. Juhlan kunniaksi järjestetään ohjel-
malliset MumoGaala -tanssit upeissa puitteissa Vanhalla 
Viinatehtaalla. Tule mukaan muistelemaan men-
neitä vuosia, nauttimaan ohjelmasta ja tanssimaan. 
Mummobaarissa myös pientä naposteltavaa.
Turun mummolaakson facebook-sivuilla kuukausittainen 
MummoGaala-kilpailu. Käy osallistumassa, voittajat palki-
taan pääjuhlassa!

Turussa tapahtuu: MummoGaala

lauantaina 27.9.2014 
Vanha Viinatehdas, Itänen Rantakatu 64, 
20810 Turku


