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Kahvi-ilta: Yhdenvertainen vanhuus II tavoitteet ja toiveet
tiistaina 19.5. klo 18-20
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

Mummolaakson vapputapaaminen
Taivaskalliolla
perjantaina 1.5.
Taivaskalliolla on taas perinteinen vapaamuotoinen naisten tapaaminen vappupäivänä.
Porukkaa on saapunut paikalle pikkuhiljaa klo 14.00
jälkeen. Taivaskallio sijaitsee Helsingissä, Käpylän
kaupunginosassa.
Löydät meidät ylhäältä polun päästä tykkien liepeiltä.
Taivaskalliolle pääsee bussilla 69, lähelle myös lähiliikenteen P-junalla tai muilla busseilla (esim. 64 tai 65A).
Terveisin,
Mummiksen Vappuheilat
Huomaa myös
Sanna Kekäläisen uusi teos DIVA VULVA
— Keho kapitalismin symbolina

Yhdenvertainen vanhuus -projekti tulee tapaamaan
Mummolaakson väkeä keskustelevaan kahvi-iltaan.
Projekti on saanut kaksi vuotta jatkoa ja yhden uuden
työntekijän. Outi Tjurin on aloittanut tytöt projektikoordinaattorina ja Salla-Maija Hakola jatkaa projektipäällikkönä.
Jatkohanke 2015-2016 keskittyy sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vapaaehtoisten ja aiheesta
kiinnostuneiden tahojen osallistamiseen yhdenvertaisen
vanhuuden edistämistyöhön. Tavoitteita ovat:
- Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen ja vanhuuteen erikoistuneen vapaaehtoisverkoston luominen
- Yhteistyökumppanuusverkoston rakentaminen ikääntyneiden palveluita tuottavista ja koulutusta järjestävistä
organisaatioista
- Hlbti-ikäihmisten nostaminen osaksi valtavirran vanhustyötä koskevaa keskustelua ja käytännön vanhustyötä
valtakunnallisesti
Tule kuulemaan miten voimme yhdessä edistää tavoitteiden toteutumista. Nähdään siellä!
Hankkeen uusi opaskirja:
Haluaisin pystyä kertomaan - Sateenkaariseniorit ikääntyville suunnattujen palveluiden asiakkaina. Seta-julkaisuja
26, 2014. Nettipdf luettavissa ja ladattavissa hankkeen
kotisivuilta: www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus
Seuraa projektin toimintaa:
facebook.com/yhdenvertainen vanhuus

Kansainvälisenä tanssin päivänä 29.4. esityksen jälkeen
taiteilijatapaaminen teoksen koreografin Sanna Kekäläisen
kanssa, ja viikkoa myöhemmin, 6.5., ”Keho kapitalismin
symbolina” -keskustelutilaisuudessa puhujavieraina ovat
politiikan- ja sukupuolentutkija Maria Svanström sekä
queer-tutkija Antu Sorainen. Esityksiä myös 9.5. ja 16.5.
Kaikki esitykset ovat klo 19 Kaapelitehtaalla Ruumiillisen
taiteen teatterissa.
K&C Kekäläinen & Company
Tallberginkatu 1 E 64/00180 Helsinki
044 729 9503 | kc@kekalainencompany.net
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Opi seksikäs kävelyhumppa ja
kerää ihailevia katseita Pridekulkueessa!
keskiviikkoina 10.6. ja 24.6. alkaen klo 17

Kuva: T. Serkku

Mummolaakso järjestää kaksi ilmaista opetuskertaa piknikin merkeissä. Tapaamme
Helsingissä Töölönlahdella Oopperatalon
takana olevalla nurmella. Omat eväät mukaan!
Jos sataa kaatamalla piknik/opetus siirtyy seuraavaan keskiviikkoon ja kertaus Helsinki Pride -viikolla. Opetus alkaa
alusta, voi tulla vaikka ei olisi ollut aiemmin. Jos et ole kiinnostunut tanssista voit ihailla tanssijoita piknikin ohessa.
Tarkoitus on, että halukkaat voivat tanssia osan Helsinki
Pride -marssista. Pyrimme saamaan Mummolaakson blokin kulkueen alkupäähän säästääksemme jalkoja tanssiin.

Mummobanderollin alla Pride-kulkueessa
lauantaina 27.6.
Olet tervetullut osallistumaan Helsinki Pride -kulkueeseen
mummolaaksolaisten seurassa oman banderollin alla. Tänä
vuonna mummolaakson blokissa myös kävelyhumpataan.
Lähtöpaikka on Senaatintori, jossa kokoonnutaan klo 12.00.
Kulkueen järjestäytyessä tähystä keltaista Mummolaaksobanderollia ja liity joukkoon.
Kulkue lähtee klo 13 reittiä Unioninkatu, Pohjoisesplanadi,
Eteläesplanadi, Eteläranta, Laivasillankatu ja Iso Puistotie
päättyen Kaivopuistoon, jossa järjestetään Helsinki Priden
Puistojuhla.
Mukaan aurinkoista mieltä, toiveena on värikäs pukeutuminen ja ainakin jotain keltaista ylle.

Runoextaasi
tiistaina 23.6. klo 18-20
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
Pohjoisen lesbolyyrikko Teija Kortelainen lukee runojaan,
illan musiikillisista sävyistä vastaa dj Liz.
Teija Kortelainen on Valtakunnallisen Runo-Kaarinan voittaja vuodelta 2003. Voitokas runokokoelma Elä katto taakses julkaistiin samana vuonna. Kokoelma sisältää vahvaa
lesborunoutta pohjoisella aksentilla ja ryyditettynä karulla
Lapin luonnolla. Etelän varekseksi lennähtänyt Teija kirjoittaa edelleen lesborunoutta. Hänen runokielensä on vahvistunut entisestään ja luonto on yhä voimakkaasti läsnä.
Murteen hän on jättänyt pois. Omien sanojensa mukaan
siksi, että kaikki ymmärtäisivät tai ainakin joku.
Viime aikoina hän on kirjoittanut tilaustyönä runoja mm.
taidenäyttelyjen avajaisiin ja erilaisiin juhlatilaisuuksiin.
Malminkartanolainen Lähiönäyttämö koostaa parhaillaan
Teijan runoista omaa esitystään. Omaa kieltään Teija ei
ole kuitenkaan unohtanut. Sitä kuulemme Runoextaasissa
aidoimmillaan Teijan itsensä lukemana.
Vapaa pääsy, virvokkeita kolehtia vastaan.

Sherrykahvitanssit & karaoke
lauantaina 27.6. klo 17-23
Bottan juhlasali 2. krs, Museokatu 10, 00100 Helsinki
Mummolaakson legendaariset Helsinki-Pride
juhlapäivän sherrykahvit. Tanssia, karaokea ja yleistä
hulinaa. Esiintymässä ”Tanssia Vivin vastuulla ”.
DJ Lailis soittaa monipuolista tanssimusiikkia.
Liput 10/12 €
Alennus Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä. Bileet ovat naisille,
ikäraja 18v.
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Turun Mummolaakso ry:n
tapahtumia

Sinuiksi-chatit alkavat tukinetissä,
tarjolla tukea sateenkaari-ihmisille
Pirkanmaan Setan valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi lanseeraa uuden tavan tukea seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Verkossa aloitetaan
chattimuotoinen vertaisryhmätoiminta, jolloin jokaisella
sateenkaarevalla suomalaisella on mahdollisuus kotipaikastaan riippumatta saada liveaikaista tukea ja apua, sekä
samanhenkisiä keskustelukumppaneita. Sinuiksi-chattien
tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.
Sateenkaarevia keskusteluryhmiä tulee näin alkuun olemaan neljästä eri kategoriasta: Elämänkatsomuksellinen
ja hengellinen keskustelu, Transihmisten ja sukupuoltaan
pohtivien keskustelu, Sateenkaarinuorten keskustelu sekä
Avoin keskustelu kaikille seksuaalivähemmistöille.
Tulemme kartoittamaan kävijöiden tarvetta muille aihealueille ja tavoitteena on lisätä ryhmiä kysynnän mukaan.
Kaikkia chattejä vetävät Sinuiksi-palvelun kouluttamat
vertaisohjaajat.
Ensimmäisenä Sinuksi-chateistä pyörähtävät käyntiin
sateenkaarinuorten sekä transihmisten ja sukupuoltaan
pohtivien ryhmät, jotka molemmat aloittavat huhtikuussa.
Kaksi muuta keskusteluryhmää aloittaa toimintansa
toukokuussa.
1. Sinuiksi-chat sateenkari-ihmisille:
Elämänkatsomuksellinen ja hengellinen keskustelu
Aika: 19—20.30
Päivät: 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 1.10., 3.11., 1.12.
2. Sinuiksi-chat sateenkaari-ihmisille: Transihmisten ja
sukupuoltaan pohtivien keskustelu
Aika 18—19.30
Päivät: 27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11.,
28.12.
3. Sinuiksi-chat sateenkaari-ihmisille: Avoin keskustelu
seksuaalivähemmistöille
Aika: 18—20
Päivät: 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.
4. Sinuiksi-chat sateenkaari-ihmisille: Sateenkaarinuorten
keskustelu
Aika: 18—20
Päivät: 14.4., 21.4., 19.5., 9.6., 16.6., 14.7., 21.7., 11.8.,
18.8., 8.9., 15.9., 6.10., 13.10., 10.11., 17.11., 8.12., 15.12.
Liveryhmiin osallistuminen on helppoa. Voit kirjautua
Tukinettiin omalla anonyymillä käyttäjätunnuksella, kun
olet täyttänyt lyhyen rekisteröitymislomakkeen. Saat käyttäjätunnuksen heti käyttöösi lähetettyäsi lomakkeen.
Tervetuloa mukaan!
Tukinettiin rekisteröityminen:
www.tukinet.net/rekisteroityminen.tmpl
Tukinet-liveryhmät:
www.tukinet.net/liveryhma/liveryhma_ajat.tmpl

Juhannusviikonloppu Rymättylän
Vienolassa 19.-21.6.
Juhannusta vietetään grillaillen, pelaillen, saunoen, laulaen ja chillaillen.
Mökkiin mahtuu yöpymään n. 18 henkilöä ja omilla teltoilla saa myös tulla.
Hinnat: Koko juhannus 22 € Turun Mummolaakson jäsenet / 44 € muut. Yksi yö 11 € / 22 €. Päiväkävijöiden saunamaksu 5 €. Etukäteismaksu Turun Seudun Mummolaakson
tilille FI97 1652 3000 0020 90, viite 5092, tai paikan päällä
tasarahalla.
Bockholmen-viikonloppu 24.-26.7.
Turusta ajetaan kolmen lautan kautta (Parainen-Nauvo,
Nauvo-Korppoo ja Korppoo-Norrskata) ja loppumatkalle
järjestetty 20 min venekyyti Norrskatan kaupparannasta.
Saaressa upeat maisemat, hyvät uintimahdollisuudet, puusauna, tilava grillikatos, jne. Nukkumatilaa sisällä mökissä
n. 8 henkilölle, tervetuloa myös omilla teltoilla.
Hinnat samat kuin juhannusleirissä, viite 5102.
Lumoudu Lapista 22.–29.8.
Turun Seudun Mummolaakso järjestää viikon Lapinmatkan
Inarin Nukkumajoelle.
Turun Nuorisotoimen ylläpitämässä vanhassa tukkilaiskämpässä on 30 petipaikkaa neljässä majoitushuoneessa,
erillinen ulkokäymälä, saunarakennus sekä lompolo, jossa
voi uida ja kalastaa sekä tietenkin huuhtoa kultaa.
Jokainen matkustaa Inariin omin neuvoin, josta bussilla tulleet haetaan mökille. Tarkoituksena on tehdä
halukkaille yön yli kestävä retki Lemmenjoen Kultalaan
sekä päiväretki RajaJoosepin Luttojoelle. Muuten jokainen voi suunnitella päivänsä itse käymällä esim. Inarin
Saamalaismuseossa, Saariselällä tai kalastelemassa lähellä
olevalla Nukkumajärvellä.
Viikko maksaa Turun Mummolaakson jäsenille 60 €,
sisarjärjestön jäsenet 80 € ja ei-jäsenet 120 € sisältäen
aamupalan, mahtavat Lapinmaisemat ja hyvän seuran.
Lisätietoa kohteesta: www.turku.fi/nuoriso/nukkumajoki
Tervetuloa kaikki mummislaiset ympäri Suomea
mukaamme Lapin lumoihin!

Katso kesäretkien lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
www.turunmummolaakso.net
Turku Pride viikko 10.-16.8.
Turun Seudun Mummolaakso osallistuu
Turku Priden kulkueeseen 15.8.

JÄSENTIEDOTE 2 / 2015

Viikonloppuleiri Kaunisniemessä
perjantai-sunnuntai 11.-13.9.
Mummiksen mutkaton syysleiri järjestetään jälleen
Hämeenlinnan Lammilla Pääjärven rannalla sijaitsevassa
Kaunisniemen leirikeskuksessa.
Ympäristössä on hyvät ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmaastot. Upean hiekkarannan lisäksi käytössämme on
tunnelmallinen rantasauna ja viihtyisä nuotiopaikka.
Perjantai-illasta sunnuntaihin kestävän täysihoitoviikonlopun hinta jäsenille on 100 € ja ei-jäsenille 150 €. Yhdistys
myöntää 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.
Ilmoittautumiset ja hakemukset vapaapaikoille 30.8. mennessä: info@mummolaakso.fi
Kysele tarvittaessa kimppakyytiä mummolaakson fb-ryhmässä. Lisätietoa kohteesta www.kaunisniemi.com

Obs!
Svenska teatern och Nicken NU: Dates
lördag 23.5. kl 21.30
Norraesplanaden 2, 00130 Helsingfors
Har du alltid varit lite nyfiken på speeddejting? Hur vågar
man gå på nåt så konstgjort? Nå, nu har du din möjlighet
att göra det på Svenska teatern som har satt upp ett projekt som går 13. - 23.5.2015 på Svenskan.
Manusförfattaren John Lundsten har skrivit två korta
komedier för Svenska Teatern som båda tar avstamp i en
dejt mellan två personer som träffat varandra på nätet.
I Dates 1 träffar Janne från Månsas Mikaela på en trendig veganrestaurang. I Dates 2 träffar Elsa Ida på en BBQrestaurang. Vilka förväntningar kommer de med? Vilken
bild vill de ge av sig själva? Hur kan allt gå så fel och ändå
så rätt under en kort middag?
Efter föreställningen är det tänkt att även publiken dejtar
med varandra.
Den 23.5.20105 kl 21.30 är föreställningen speciellt för
HBTQ-kvinnor !!!
Ifall du är intresserad så måste du anmäla dig i förväg.
Tillställningen är ämnad för singlar, inte människor i
parförhållanden.
Pris (teater + speeddejting): 35€

Mera info:www.svenskateatern.fi/sv/nicken_nu/dates

Mummiksen hallitus vuonna 2015
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Minna Hirvonen
ja varapuhiksena Virva Hepolampi. Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa Teija, Anitta, Tarja, Nina ja Anneli
sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Veronica,
Liisa, Ursula, Kaarina ja Piritta, joka tuli uutena mukaan
hallitustoimintaan.

Ennakkotietona
Tanssiteatteri ERI vierailee Helsingissä
Julia & Julia -baletti
10.10. klo 19.30
Kansallisoopperan Alminsalissa
Esityksestä ja mummiksen ryhmälipusta lisää seuraavassa
tiedotteessa.

Kuva: Tanssiteatteri Eri
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

TOIMINTAA MUUALLA

PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.facebook.com/groups/mummolaakso

CURVE MAGAZINE - The best-selling lesbian magazine
www.curvemag.com
LESBISCHER HERBST 2015, BAD EMSTAL SAND Tagung für lesbische Frauen 49plus
www.lesbischerherbst.de
EUROPRIDE 2015 - RIGA
www.europride2015.eu
EUROGAMES STOCKHOLM 2015 Sport, cultural and political event
www.eurogamesstockholm.com

Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2015 25 €, pienituloisilta 15 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €
Joko olet tutustunut mummolaakson
uusiin nettisivuihin?
www.mummolaakso.fi
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Taitto: Liisa Karvonen

Anneke Lönnroth ja Tiina Lindfors

