2 2016
Jäsentiedote
Kaunissaari
perjantai - sunnuntai 10.-12.6.
Sipoo, N 60° 10.06’ E 25°21.22’
Mummolaakso tekee viikonlopun mittaisen eksoottisen ekskursion Kaunissaarelle, joka sijaitsee Sipoon saaristossa n.
22 km Helsingistä, lähes ulkomerellä. Kaunissaareen on harvaliikenteinen laivayhteys Vuosaaren Kalkkihiekkarannasta,
matka kestää n. 60 min.
Ekskursioon voi osallistua joko 4 tunnin päiväretkenä tai
yöpyen 1-2 yötä, jota varten on vuokrattu n. 7 hengen
Satama-mökki. Yläkerrassa on kolme 2hh, yksi 1hh ja alakerrassa keittiö, takkahuone sekä ruokailutila. Yöpyminen 25€/
yö tai 40€/vkl.
- Yleinen naisten saunavuoro lauantaisin klo 13-15.30, maksu
käteisellä 4,50€. Kuuden hengen perhesaunan vuokraus
mahdollista lisämaksusta.
- Saarella on 3 keittokatosta ja 3 grillauspaikkaa. Polttopuut
tehdään itse.
- Uimaan pääsee uimarannasta tai silokallioilta.
- Saaressa toimii kahvilaravintola A-oikeuksin.
- Saarella on luontopolku, useita makeavesipisteitä ja kuivakäymälöitä, mm. mökin pihalla.
- Kalastus sallittua, onkimista lukuunottamatta kalastusluvalla.
- Mahdollisuus telttailuun (15€/vrk), venepaikkaan (13€) ja
soutuveneen vuokraamiseen (3€/h tai 30€/vrk).
- Huom! Saarella ei ole sähköä, eikä siis valaistustakaan.
Mökissä on aurinkosähköjärjestelmä.
M/s Norsö II aikataulu:
Vuosaaresta ke, pe, la, su klo 10 sekä pe klo 18
Kaunissaaresta ke, pe, la, su klo 15 sekä pe klo 19
Meno - paluu 20 € hlö/eläkeläiset ja lapset 8 € (korttimaksu
tai tasaraha)
Mukaan: kiikarit, kalastustarvikkeet, grillattavat, omat liinavaatteet tai makuupussi, taskulamppu.
Ilmoittaudu info@mummolaakso.fi: ilmoita mitkä yöt
haluat yöpyä ja osallistutko Perhesaunan iltavaraukseen.
Myös päiväkävijöiden toivotaan ilmoittautuvan.
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Mummokisat - GrannyGames
perjantai 1.7. klo 15-16
Kansalaistori, Eero Erkon katu, 00100 Helsinki
Musiikkitalon ja Kiasman välissä paraatipaikalla sijaitseva
Kansalaistori toimii näyttämönä EuroGamesin ja Helsinki
Priden yhteisille tapahtumille.
Perjantai-iltapäivällä Mummolaakso järjestää kisa- ja Pridekylässä koti- ja ulkomaisille kypsille naisille leikkimieliset
Mummokisat. Kisan kolme lajia juontavat kotimaisesta lepakkoperinteestä ja ovat enemmän seurallisia kuin urheilullisia valmiuksia vaativia: sherrykahviviesti, lepakonheitto
ja L-legendat laudalla. Tuomarointi on reilua ja yksilölliset
esteellisyydet huomioivaa.
Mummokisat käydään 4 tai 6 hengen joukkueissa. Oma
porukka kannattaa ilmoittaa ennakkoluulottomasti mukaan
etukäteen: virva.hepolampi@gmail.com. Kisojen alkuryhmäytymisessä voi vielä liittyä joukkoon spontaanisti paikan
päällä.

Sherrykahvitanssit
lauantai 2.7. klo 16-23
Bottan juhlasali 2.-3. krs, Museokatu 10, 00100
Helsinki
Mummolaakson tunnelmantäytteiset sherrykahvit HelsinkiPriden juhlapäivänä lauantaina. Huom! Kemut alkavat tänä
vuonna jo klo 16. Tanssia, tapaamisia ja hyvää mieltä. Dj Lailis
soittaa kesähitit ja tanssilattian evergreenit. Kolmannessa
kerroksessa Pervomummon Puduaarin viettelyksiä.
Liput 10/12 €, alennus Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä. Bileet
ovat naisille, ikäraja 18v.

Setan ohjelmaa HelsinkiPridella:
Sateenkaariseniorien tapaaminen
keskiviikko 29.6. klo 16-19
Palvelutalo Kantin Pysäkki, Humalistonkatu 4,
00250 Helsinki
Sateenkaariseniorien tapaaminen Pride-hengessä kaikille
seniori-ikäisille ja sitä lähestyville. Tapaamisen periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus, itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeus sekä kunnioittaminen. Kakkutarjoilu.
Ohjaajina toimivat Setan ja Transtukipisteen työntekijät.

Nina haastatteli uusia hallituksen jäseniä:

Pauliina

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti!
2. Miltä nyt tuntuu? Miksi suostuit?
3. Kauanko olet ollut jäsenenä Mummiksessa tai toiminnassa muuten
mukana?
4. Miten haluat kehittää yhdistystämme?
5. Mikä sinua erityisesti kiinnostaa?
6. Mitä vielä haluaisit tiedottaa jäsenille?

1. Olen 55-vuotias kahvilayrittäjä ja Mummolaakson varajäsen.
2. Suostuin hallitukseen, kun minua pyydettiin ja koska halusin vaikuttaa.
3. Olen käynyt bileissä ainakin 15 vuotta. Välillä olen ollut jäsen ja
välillä en.
4.—5. Haluaisin kehittää toimintaa lisäämällä kulttuuria teatterin muodossa, esimerkiksi tutustumiskierroksen Kansallisteatteriin: ensin kurkistus puvustoon, vähän talon historiaa ja sen jälkeen näytelmä.

A. Ahonen
1. Urheilullinen elämänasenne. Toistaiseksi hyvä terveys ei rajoita lajikirjoa. Olen Kansallisoopperan kausikorttilainen ja syksyllä pitäisi ehtiä
Mälkin johtamiin HKO:n konsertteihin.
2. Tuntuu kivalta. Pääsin vastikään eläkkeelle. Olen jo aiemmin ollut
kiinnostunut konkreettisesta toiminnasta Mummiksessa, mutta leipätyö on rajoittanut osallistumista.
3. Varmaan joskus 1990-luvun alusta olen enemmän ja vähemmän
ollut tietoinen Mummiksesta ja sen toiminnasta.
4. Odotan mielenkiinnolla kesän 2016 tapahtumia.
5. Henkinen hyvinvointi on tärkeää. Retket, konsertit, bileet …
6. Mummiksen toiminta on hyvissä käsissä, mutta kesän tapahtumiin
pitäisi saada lisää porukkaa duunarihommiin.

Hilla Väänänen
1. ja 3. Olen vanha järjestö/yhdistystyyppi — aktiivisesti 1980luvun alussa Setassa, Akanoissa ja tauon jälkeen muutamia vuosia
Mummiksessa.
2. Voi olla kivaa taas osallistua ja opetella yhteisöllisyyttä eli itsekkäistä
syistä. Työ täyttää vielä paljon arkipäivää, mutta eläkeikä lähestyy.
Vanheneminen, omannäköinen elämä ja lepakkoyhteisö ovat alkaneet
askarruttaa.
4. En tiedä kehityskyvystäni, yksi perustajajäsen kertoi alkuperäisistä
tavoitteista.
6. Viimeisten noin kuuden vuoden aikana on mielestäni monia ikäisiäni
naisia jäänyt pois. Olisiko mahdollista tavoittaa heitä uudestaan?
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
tiistai 20.9. klo 18
Unionin Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Syyskauden ensimmäisen kirjallisuustapaamisen teoksia yhdistää elämänkerrallisen fiktion lajityyppi, erilaisin tyylein toteutettuna. Tarinoissa toistuvia teemoja ovat vanheneminen, elämän taistelut, sukupolvet, aika, luopumiset ja kuolema. Ota
kesälukemiseksi yksi tai useampi kirja ja avaudu kokemuksestasi syksyllä.

Helena Sinervo: Runoilijan talossa (2004)
”Vierauden kokemus ihmisissä ja ympäristöissä puhdistaa kaikesta epämääräisestä, koska voidakseen kommunikoida
edes itsensä kanssa on kuvattava asiat
tarkasti.”
”Ruumis tulessa vannoin caritas-rakkauden nimeen ja vannon yhä, sillä
silloin kun ruumiillinen ja henkinen rakkaus sulautuvat yhteen, niiden kannoilla väijyy tuhoutumisen
kauhu, minuuden liukeneminen ja
hajoaminen.”

Helena Sinervo: Armonranta (2016)
”Elämä on aina paskan ja puhtaan
sekoitus. Pitää rämpiä lannassa, jos
aikoo viljellä.”
”Olimme itse kakaroita. Tarvitsisimme
äidin, vaimon, ehtoisan emännän, joka
nurkumatta ja näppärästi ottaisi hoitaakseen kaikki käytännön askareet
ja vapauttaisi meidät henkisempiin
pyrintöihin eli tuijottamaan omaan
napaamme ja sen vaatimuksiin.”

Pirkko Saisio: Signaali (2014)
”Jokaisella on tämänsä, taistelu, joka
jatkuu, vaikka aseet olisikin jo laskettu.”
”On ihmisiä, joista on vaivaannuttavaa panna ylioppilaslakki päähänsä.
/ Jotenkin se liiittyy kuusikymmenlukuun ja sitten seitemänkymmentälukuun ja sitä kautta loppuelämään. / Ne
ovat samoja ihmisiä, joista on vaivaannuttavaa mennä naimisiin, vaivaannuttavaa kastaa lapsiaan, vaivaannuttavaa
paljastaa tulojaan, puhua ruuasta niin
kuin ruoka olisi tärkeää, sisustuksesta
niin kuin huonekalut olisivat tärkeitä,
terveydentilastaa, niin kuin terveydentila olisi tärkeä.”

Viikonloppuleiri Kaunisniemessä
perjantai-sunnuntai 9.-11.9.
Leirikeskus Kaunisniemi, Leiritie 77, 16900 Lammi
Mummiksen aina aurinkoinen syysleiri järjestetään jälleen Pääjärven rannalla Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevassa Kaunisniemen leirikeskuksessa. Ympäristössä on hyvät
ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmaastot. Upean hiekkarannan ja soutuveneiden lisäksi käytössämme on tunnelmallinen rantasauna takkahuoneineen ja viihtyisä nuotiopaikka.
Niemenkärjessä on romanttinen laavu, päärakennuksessa
tiloja niin tanssimiseen kuin pingiksen pelaamiseenkin.
Lauantaina luontaistuoteyrittäjä Kira Selin alustaa aiheesta
”Terveellisempää elämää luonnollisesti”. Muuta ohjelmatarjontaa, johon voi osallistua kiinnostuksen mukaan: verkkokalastusta, jaarittelua nuotion äärellä nokipannukahvia
keitellen ja saaliskaloja grillaten, saunomista-uintia-makkaranpaistoa sekä pelejä & leikkejä. Kala- ja pelinaiset: omat
virvelit ja pingismailat mukaan.
Perjantai-illasta sunnuntaihin kestävän täysihoitoviikonlopun
hinta on Mummolaakson jäsenille 100 € ja ei-jäsenille 150 €.

Majoitus 2‒4 hengen huoneissa. Talon alakerroksessa on yksi
iso 8 hengen huone, jossa koirat ovat sallittuja. Ota mukaan
omat liinavaatteet, pyyhe ja virvokkeet.
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä: info@mummolaakso.fi.
Kaunisniemeen on matkaa Helsingistä 120 km, Tampereelta
90 km, Turusta 180 km. Kysele tarvittaessa kimppakyytiä
mummolaakson fb-ryhmässä. Lisätietoa kohteesta www.kaunisniemi.com.
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Turun Mummot
Ruissalon Saaronniemeen 5.6.
Turun Mummolaakson ulkoilutreffit Saaronniemen katetulla
grillipaikalla klo 12 alkaen. Nauti merenrannasta, hyvästä
seurasta ja kauniista luonnosta. Omat grillattavat ja muut
eväät mukaan. Säävarauksella, sateen sattuessa tapaaminen siirtyy myöhemmälle kesälle.
Uudistettu grillipaikka näkyy heti, kun lähdet
P-paikalta kohti hiekkarantaa. P-paikalle pääsee myös kappatorilta bussilla nro 8.

Turun Mummolaakson matka Kolille
28.8.-4.9.

Turun Mummisjuhannus
Vienolassa 24.-26.6.

Viikko retkeillen Vaara-Karjalassa, Kolin Kansallispuiston
kupeessa.
Turun Mummolaakso suuntaa mökkeilemään polveileivien
vaarojen, sinisten järvien ja kirkasvetisten hiekkarantojen
Kolille. Hirsimökkiin mahtuu 12 henkeä 3 erilliseen makuuhuoneeseen ja vuodesohville. Rantasauna, upeat melonta- ja
soutuvenemahdollisuudet. Osan viikkoa retkivetäjänä toimii paikallislähtöinen Tanja, joten saat asiantuntevaa opastusta kulttuuri- ja luontoretkille, joita voi tehdä yhdessä tai
erikseen.
Viikon hinta 100 € (Turun Mummolaakson jäsenet)/ 130€.
Kysy ilmoittautumisohjeet Turun Mummolaakson fb-sivulta
tai netistä.

Jo perinteeksi muodostunut juhannusviikonloppu kauniissa
Turun saaristossa Rymättylän Vienolassa. Grillaillaan, chillaillaan, pelaillaan, laulellaan, saunotaan ja uidaan, eli tehdään
kukin mitä itse haluamme, hyvässä seurassa! Ilmoittautumiset
ja lisätiedot Paulalta 044-5073884. Viikonlopun hinta jäseniltä 22€, muilta 44€. Päivä/saunakävijöiltä 5€. Maksut etukäteen tilille FI97 1652 3000 0020 90, viitenumero 5131. (Tai
paikan päällä heti saapuessasi.) Tervetuloa!
Tietoja Vienolan leirialueesta:
www.turku.fi/vapaa-aika/ulkoilualueet/luonnossa/
leirialueet/vienolan-leirialue-rymattyla

Pride-festareita Suomessa 2016
Sápmi Pride, Anár (Inari) 29.-31.5.
Pirkanmaa Pride, Tampere 6.-11.6.
Helsinki Pride 27.6.-3.7.
Tampere Pride Queer Culture Event 21.-24.7.
Lahti Pride 1.-7.8.
Åland Pride, Maarianhamina 17.-21.8.
Hanko Pride 19.-20.8.
Raseborg Pride, Tammisaari 3.9.
Turku Pride, 22.-28.8.

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

SEURATTAVAA MUUALLA

www.mummolaakso.fi
PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.facebook.com/groups/mummolaakso
www.facebook.com/mummolaaksory (avoin)

http://rut-berlin.de/startseite.html
RuT - Rad und Tat - Beratungs- und Veranstaltungort insbesondere für ältere und behinderte frauenliebende Frauen,
Berlin

Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2016 25 €, pienituloisilta 15 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €

http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs
SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti
https://uklesfic.wordpress.com
UK Lesbian Fiction - Authors, releases, events
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