MUMMIKSEN KAHVI-ILLAT JATKUVAT
Sunnuntaina 10.3.2013 klo 18 -20 kokoonnutaan Villa Salinissa (Naisasialiitto Unionin
tila Lauttasaaressa) os. Tiirasaarentie 2, Hki.

Torstaina 25.4.2013 klo 18-20 kahvi-ilta on
tutussa paikassa Unskalla, Maikki Friberg -kodissa, Bulevardi 11 A 1, Hki.

Pienin askelin kohti yhdenvertaisuutta
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan
Yhdenvertainen vanhuus -projektista. Paikalla
projektin koordinaattori Salla-Maija Hakola ja
projektiavustaja Saini Valtonen, jotka kertovat
viime kesänä toteutetun Visioi vanhuutesi -kyselyn sekä vanhustyön ammattilaisille suunnatun
kyselyn tuloksista. Miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokevat sosiaali- ja terveyspalvelut? Minkälaisia käsityksiä
vanhustyöntekijöillä on? Miten palveluita voisi
kehittää yhdenvertaisemmiksi?

Kirjallisuuskeskustelu
Keskustellaan vapaamuotoisesti tuoreista lesbisistä sarjakuvista, romaaneista ja novelleista.
Laita näistä kirja tai useampi lukulistallesi ja tule
vaihtamaan lukukokemuksiasi.

Nyt mummolaaksolaisilla on mahdollisuus tuoda
oma äänensä kuuluviin, keskustella ja ideoida
toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tarkoitus on keskustella rennosti yhdessä ja samalla
kohdentaa projektin toimintaa. Kaikki ideat ovat
arvokkaita ja tärkeitä. Niiden avulla voimme yhdessä vaikuttaa.

Lämpimästi tervetuloa molempiin tilaisuuksiin nauttimaan kupillinen kahvia tai teetä
ja pientä syötävää sekä keskustelemaan
mielenkiintoisista aiheista!

Alison Bechdel: Äideistä parhain (Like 2012),
Jane Blond. Elä ja anna toisten kuolata (Jane
Blond -kustannus 2012), Jenny Kangasvuo:
Sudenveri (Teos 2012), Jos katto ois lattia ...
’Lepakon siivin luokses hiivin’ ja muita novelleja
(omakustanne 2013).

Paikalle pääsee hyvin Rautatientorin varrelta busseilla 65A ja 66A sekä Erottajalta bussilla 20.
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Mummolaakso mukana Setan edustajakokouksessa

Kuva. Martu Väisänen

Me kolme Mummolaakson edustajaa osallistuimme Setan vuosikokoukseen 1.-2.12.2012. Helsingissä. Vuosikokouksessa oli paikalla oli lähes
100 edustajaa melkein kaikista Setan jäsenjärjestöstä ympäri Suomea.
Kokous järjestettiin ravintola Limonessa Pasilassa.
Edustajakokous oli kaksipäiväinen. Lauantaina
oli mahdollisuus tutustua setalaisiin, keskustella
ja jakaa asioita mm. työpajoissa. Sunnuntaina
käsiteltiin viralliset kokousasiat ja valittiin Setalle uusi hallitus.
Jäsenjärjestöt voivat lähettää edustajakokoukseen väkeä oman yhdistyksensä jäsenmäärän
mukaan. Mummolaakson kokoisesta yhdistyksestä kokousedustajien määrä on kolme henkeä.
Mummolaakson kannatti olla mukana, koska on
kiinnostavaa tietää mitä muissa järjestöissä on
tekeillä ja mitkä asiat ja kysymykset ovat yhteisiä.
Toisia setalaisia tavatessa tuli ideoita esimerkiksi yhteisten bileiden järjestämisestä ja mahdollisesta Mummiksen kokousten pidosta Hesetan
tiloissa, sekä muun mahdollisen yhteistyön lisäämisestä. Kokouspäivissä syntyi Mummiksen
kannalta hyviä kontakteja.
Meistä parasta päivissä oli rento tunnelma ja
toisten jäsenjärjestöjen ihmisten tapaaminen ja
heihin tutustuminen. Kokouspäivissä oli paljon
me-henkeä, ajatus siitä, että yhdessä saadaan
aikaan tärkeitä asioita.

Kokouspäivät alkoivat Setan puheenjohtaja Outi
Hannulan ajankohtaiskatsauksella. Esillä olivat
vaikuttaminen
yhdenvertaisuuslainsäädännön
uudistuksen loppuunsaattamiseen. Lisäksi Hannula kertoi, kuinka avioliittolain uudistuksen
puolesta toimitaan. Tämä jälkeen oli vaihtoehtoisten työpajojen vuoro.
Meillä oli mahdollisuus osallistua seuraaviin pajoihin:
•
Tulevaisuusvisio ”Setan tarina”. Miten
kaikki olisi, jos kaikki olisi jo muuttunut paremmaksi? Ideoi sloganeita Setan tavoitteista ja olemuksesta Setan viestintää varten
•
Seta ei sekstaile? Keskustelua Setan kouluvierailujen tavoitteista, ydinviesteistä ja kehittämisestä
•
Onko sateenkaarikuntaa kuntavaalien jälkeen? Paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen
•
Translaki uusiksi! Seuraavat askeleet
translain uudistamiseksi.
Ja iltapäivällä seuraaviin:
•
Netti järjestön välineenä. Mitä on netin ja
sosiaalisen median käyttöä järjestötoiminnassa.
Pohjustetaan Setan nettisivu-uudistusta
•
Hlbtiq-nuorten hyvinvointi – mitä toimia
tarvitaan? Esillä myös Setan yhteistyöprojektit
Hyvinvoiva sateenkaarinuori ja Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen
•
”Eheyttämisen” ongelmat ja mitä voimme
tehdä ”eheyttämistoiminnan” suitsimiseksi
Työpajojen jälkeen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaehdokkaat olivat paneelissa ja kokousedustajat esittivät heille kysymyksiä. Hallitukseen jäsenehdokkaat esittäytyvät ja vastasivat
kysymyksiin puheenjohtajaehdokkaiden jälkeen.
Setan vuoden 2013 hallitukseen vapautuvia
paikkoja oli kolme, kaksi naisille ja yksi miehelle. Puheenjohtajan ja toisen varapuheenjohtajan
paikat olivat myös avoinna. Kaikkiaan 17 henkilöä oli ehdolla näihin tehtäviin. Mummolaaksolla
oli ehdokkaana hallituksen jäseneksi Marjaana
Marttila.
Hienoa on, että vaikka Setan hallituksen paikkajako menee tietyn nais- ja mieskiintiön mukaan,
on ehdokkaan itse päätettävissä mitä sukupuolta
hän edustaa.
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Sunnuntaina edustajakokouksen virallisessa
osuudessa valittiin Setalle uusi hallitus sekä puheenjohtajat. Setan uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Juha-Pekka Hippi ja varapuheenjohtajaksi Mikko Väisänen. Mummolaakson ehdokas
sai paljon ääniä, mutta ei tullut valituksi hallitukseen tällä kertaa.
Setan hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013 käytiin läpi ja täydentyi osin
äänestäen osallistujien kirjallisista ehdotuksista. Mummolaakson ehdotus koulutusvaliokunnan perustamiseksi sai kannatusta ja kirjattiin
uuteen toimintasuunnitelmaan. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on mm. edistää tietoisuutta
seksuaalisesta yhdenvertaisuudesta eri ammattialojen perusopinnoissa.
Edustajakokouksen punaisena lankana kulki Setan toiminnan ydinalue eli yhteiskunnallinen vaikuttaminen eriarvoisuuden poistamiseksi. Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin
tulisi toteutua ihmisten arjessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
Kokousjärjestelyt iltajuhlineen sujuivat mainiosti. Kokousedustajien toive oli jatkaa Setan edustajakokouksia kaksipäiväisinä. Yleistunnelma
kokouksessa oli lämminhenkinen ja keskusteleva. Pitkät kokouspäivät eivät tuntuneet lainkaan
puuduttavilta vaan olivat innostavia.
Oli ilo olla mukana kuulemassa, kohtaamassa ja
vaikuttamassa. Tämän vuoden, 2013, lopulla on
sitten uuden kokouksen aika. Edustajakokoukseen voi osallistua Mummolaakson hallituksen
valtuuttama jäsen. Oletko sinä Mummolaakson
edustaja tänä vuonna?

VUOSIKOKOUS 2013
Mummolaakso ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 2.3.2013 ennen illan
tansseja klo 18 alkaen Laulumiesten ravintolassa, Hietaniemenkatu 2, 00100 Hki. Kokouksessa esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2013 sekä valitaan hallitus
vuodelle 2013. Tervetuloa jäsenet / jäseniksi aikovat paikalle keskustelemaan ja vaikuttamaan
yhdistyksen toimintaan! Tarjolla kahvia / teetä
sekä pikkusuolaista!
Vuosikokoukseen osallistuvat pääsevät ilmaiseksi illan tansseihin!

Marjaana, Nitta, Tessa

Kuva. Martu Väisänen
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KEVÄÄN TANSSIT
2.3.2013 klo 20 - 02
Laulumiesten ravintola
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
20.4.2013 klo 20 - 02
ravintola Aleksandria
Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki
liput 5 / 7 euroa
Alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkorteilla.

HUOM!

Kun olet maksanut vuoden 2012 jäsenmaksusi, niin se oikeuttaa myös vuoden 2013
jäsenyyteen.
JÄSENMAKSUT 2012-13
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?

HELSINGIN SEUDUN SETA:
HeSetan monipuolisesta toiminnasta lisätietoja www.heseta.fi.
TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO:
Tietoa tapahtumista löytyy nettisivuilta
www.turunmummolaakso.net

Tiedotteen toimitus: Minna H

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

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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