Kirjoituskilpailu lesbojen ja bi-naisten elämästä
Mummolaakso ry kutsuu osallistumaan kirjoituskilpailuun, jossa kerätään ja jaetaan muistitietoa
lesbojen ja bi-naisten elämästä. Kilpailu on avoinna 28.2.2018 asti.
Seksuaaliseen vähemmistöön kuuluminen on merkinnyt eri asioita eri aikoina. Naisia rakastavien naisten
elämä 2000-luvulla on radikaalisti erilaista kuin mitä se oli vielä muutama vuosikymmen aikaisemmin.
Seksuaalisten vähemmistöjen vaiheet menneiden vuosikymmenten Suomessa kiehtovat paitsi sateenkaariihmisiä, myös tutkijoita ja laajempaa historian moninaisuudesta kiinnostunutta yleisöä. Lähteitä on
kuitenkin kovin vähän, erityisesti naisten elämästä, joka usein on ollut hyvin yksityistä. Eletty historia jää
ilman omakohtaisia kertomuksia näkymättömäksi ja yhteisöllinenkin kokemusmaailma saattaa jäädä
naisten osalta kirjaamatta. Kotimaisten homo- ja lesboyhteisöjen varhaisimpiin vaiheisiin osallistuneet ovat
jo varttuneessa iässä ja monet ovat ehtineet poistua joukostamme.
Lesbisen elämän merkityksellisyyden ja moni-ilmeisyyden puolesta liputtava Mummolaakso-yhdistys
haluaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotena kerätä talteen kertomuksia siitä, miten lesboutta ja
biseksuaalisuutta on eletty eri puolella Suomea ennen nykypäivän yhteiskunnallista näkyvyyttä, oikeuksia
ja sosiaalisen median verkostoja. Näitä tarinoita keräämme talteen sekä tutkijoiden käyttöön että
yhteisöllisen muistelutyön välineeksi. Tekstit luovutetaan Työväen Arkistoon osaksi LHBT-historian
kokoelmaa ja kopiot niistä säilytetään Mummolaakson arkistossa. Kertomuksia on tarkoitus julkaista
yhdistyksen tiedotteessa tai verkkosivuilla kokonaisena tai lyhennettynä. Lisäksi kirjoituksia voidaan
käyttää materiaalina Mummolaakson muistelutapahtumissa.
Kaikkien elämä on muistelemisen arvoinen!
Kirjoitukset voivat käsitellä omakohtaisia kokemuksia tai muistoja läheisistä lesboista tai bi-naisista.
Kirjoitus voi olla yhteenveto kokonaisesta elämästä tai sen voi rajata merkittävimpiin kokemuksiin tai
yksittäisiin tapahtumiin. Mainitse mielellään milloin ja missä kertomasi asiat ovat tapahtuneet, arviokin
riittää. Teksti voi perustua osittain tai kokonaan päiväkirjamerkintöihin, kirjeisiin tms aineistoon.
Tekstityyppinä voi käyttää myös taiteellisempaa ilmaisua, esim. runomuotoa, kunhan sisältö perustuu
muisteluihin eikä fiktioon. Kiinnostava muistelu ei edellytä yksilöllistä menestystarinaa tai aktiivisuutta
lhbt-järjestöissä. Kaikenlaiset elämäntarinat, niin rosoisemmat kuin arkisemmatkin, ovat tärkeä osa
lesbouden ja biseksuaalisuuden historian kokonaiskuvaa. Tekstille ei ole enimmäis- eikä
vähimmäispituutta.
Ohjeet
 Kirjoita muistelu mieluiten tietokoneella. Anna tekstillesi otsikko.
 Ilmoita kirjoittajan nimi, joka voi olla myös nimimerkki, jollet halua kertomustasi julkaistavan omalla nimelläsi.
 Mainitse, jos olet jo muuttanut muistelussasi muiden henkilöiden nimiä. Julkaistavista teksteistä
muuttamattomia nimiä ja muita tunnisteellisia tietoja voidaan poistaa.
 Lähetä muistelun mukana erillisessä kuoressä nimesi, syntymävuotesi ja yhteystietosi. Merkitse suljetun kuoren
päälle kirjoittajan nimi tai nimimerkki.
 Jos haluat vain jakaa tarinasi nimettömänä osallistumatta kilpailuun, ilmoita kuitenkin syntymävuotesi ja
asuinkuntasi tutkimuskäyttöä varten.
 Postitita 28.2.2018 mennessä: Mummolaakso ry, PL 97, 00531 Helsinki.

Palkinnot
Paras teksti palkitaan 200 euron rahapalkinnolla. Palkinnosta päättää Seta-lehden entinen päätoimittaja ja
verkkoyhteisöaktivisti Eva Isaksson. Arvionnin pohjana on tekstin elävyys, aitous ja asiasisällöt. Lisäksi
osallistujien kesken arvotaan kirjapalkintoja. Kilpailun tulokset ilmoitetaan 1.4.2018 mennessä.
Lisätiedot: Virva Hepolampi 044-501 4551, info@mummolaakso.fi

