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KAUNISNIEMEN 
   VIIKONLOPPU

Anneli järjesti parillekymmenelle mummis-
laisille mahtavan luonto-, kunto-, rentou-
tus- sekä peli (vai oliko se leikki?) viikon-
lopun 9.-11. syyskuuta. Säät suosivat, ja 
kukin sai taipumustensa mukaan tehdä mitä 
erilaisimpia asioita - vaikkapa kyniä teeri-
naarasta (joka muuten sitten rosvopaisti-
na kypsennettynä maistui erinomaiselta). 
Ohjelmassa oli verkkokalastusta (siis myös 
rankkaa soutua halukkaille), marjastusta ja 
sienestystä. Räsypingis ihastutti ja vihas-
tutti, mutta mölkkyä kaikki pelasivat kiltisti 
sääntöjen mukaan (kuka olikaan kirjurina?). 
Taistelu huipentui sekalajikisaan, josta jouk-
kue numero 2 selviytyi voittajana. Ruoka oli 
herkullista ja sitä oli paljon. Kaikille haluk-
kaille oli tarjolla Ullan hierontaa, Marja-Lii-
san tanssiterapiaa (jossa ei tarvinnutkaan 
tanssia) sekä Aulin hienoja valokuvia. Tai-
vaalla mollotti melkein täysikuu, ja me sau-
nojat pulahtelimme kynttiläkujan kautta vii-
leään järveen. Lisää tällaista!
N.

PS. Kaunisniemi on jo varattu ensi syksylle 
14.-16.9.2012
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MUMMOGAMESIT RULES

Historian ensimmäiset Mummogamesit pi-
dettiin Turussa la 6.8.2011 Turku Priden 
puistojuhlan yhteydessä Puolalan puistossa. 
Hieman sateinen mutta hyvin lämmin sää ei 
pelottanut kisailijoita, sillä Turun mummot 
toimittivat ystävällisesti paikalle katoksen, 
joka saatiin joukolla ripeästi pystyyn. Neli-
henkisiä joukkueita muodostui lopulta viisi; 
Turku I ja II, Tampere, Helsinki ja Loimaa. 

Pienen organisoinnin jälkeen päästiin itse 
asiaan ja kisat aloitettiin Helsingin joukku-
een kehittämällä lepakonheitolla, jossa muo-
vilepakkoa yritettiin saada osumaan työka-
lupakkiin. Se ei ole niin helppoa kuin luulisi, 
joten pisteitä ei herunut juuri kellekään. 
Kukin kaupunki oli kehitellyt ainakin yhden 
lajin kisaan ja hesalaisten tuoma toinen laji 
oli perinteistä köydenvetoa. Siinä Turun yk-
kösjoukkue osoittautui aivan ylivoimaiseksi. 
Seuraava laji oli tamperelaisten kehittelemä 
ketjusilmukoidenvirkkuu, jossa joukkueen 
jokainen jäsen yritti puolen minuutin aikana 
virkata niin monta silmukkaa kuin ehti. Teh-
tävä herätti ennakkoon sekä hilpeyttä että 
kauhua riippuen siitä miten kouluaikojen kä-
sityötunnit olivat mielessä. Myös tässä lajis-
sa Turun ykköset olivat yllättäen hakoja. 

Seuraavaksi kisailtiin sanojen selityksessä, 
jossa yksi joukkueen jäsen vuoronperään 
esitti pantomiimin keinoin hänelle kuiska-
tun sanan oman joukkueensa jäsenille ar-
vattavaksi. Tässä lajissa kaikki joukkueet 
pärjäsivät hyvin.  Turkulaisten yhtenä lajina 
oli vielä korsetin päälle laitto ja riisuminen 
mahdollisimman nopeasti yhdeltä joukku-
een jäsenistä. 

Lajit eivät siis vaatineet huippukuntoa fyysi-
sesti (paitsi ehkä köydenveto) vaan enem-
pi sujuvaa yhteispeliä joukkueen jäseniltä. 
Tiukan pistelaskun jälkeen voittajaksi selvi-
ytyi Turun ykkösjoukkue, hesalaiset (Liisa, 
Minna, Tessa ja Virva) tulivat kakkosiksi, 
Tampere kolmanneksi, Turun kakkosjoukkue 
nelosiksi ja ehkä eniten dopingia käyttänyt 
Loimaa jäi viidenneksi. Mutta tärkeintähän 
ei ollut voitto vaan osallistuminen ja haus-
kan iltapäivän vietto mummojen kesken. Ki-
san jälkeen käytiin vielä porukalla syömässä 
ja tutustumassa lisää toisimme. Ja iltaa jat-
kettiin tietysti Pridien merkeissä paikallises-
sa täpötäydessä ravintolassa, jossa katsel-
tiin ja kuunneltiin hiostavia drag-esityksiä. 
Jäämme odottelemaan ensi vuoden game-
sejä!
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KAHVI-ILLAT 

Naisisasialiitto Unioni, Bulevardi 11 A 1, 
Hki. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskuste-
lemaan sekä nauttimaan kuppi kuumaa!

Torstaina 20.10.2011 klo 18.30 – 21 

Lepakkoilta
Alustajana lepakkotutkija Nina Hagner-
Wahlsten ja aiheena Suomessa esiintyvät 
lepakkolajit, niiden käyttäytyminen, suo-
jelu yms. Lepakkopönttöjä yritetään saada 
myyntiin tilaisuudessa. 

Paikalla on osuuskunta Luovinetin tekemiä 
lepakkoaiheisia uusiotuotteita myynnissä 
sekä mahdollisesti lepakonpönttöjä, joten 
kannattaa varata käteistä mukaan.

Torstaina 10.11. 2011 klo 18 – 20.30

”Pirkko Saision omaelämäkerrallinen 
romaanitrilogia kirjallisuudentutkijan 
silmin”
Alustajana Päivi Koivisto, joka väitteli 
3.9.2011 aiheesta ”Elämästä
autofiktioksi - Lajitradition jäljillä Pirkko 
Saision romaanisarjassa Pienin yhteinen 
jaettava, Vastavalo ja Punainen erokirja”.

Tutkimuksessaan Koivisto tulkitsee oma-
elämäkerran ja romaanin välillä taiteilevan 
teossarjan yhteyksiä mm. Augustinuksen 
Tunnustuksiin, Goethen Wilhelm Meisterin 
oppivuosiin ja Radclyffe Hallin Yksinäisyy-
den kaivoon (The Well Of Loneliness). Näi-
den kautta tarkentuu Saision omaleimaisen 
ironinen tapa kirjoittaa identiteetti- ja ulos-
tulokertomusta, hänen keinonsa kritisoida
uskonnollista fundamentalismia ja taitonsa 
kiskoa klassikotkin ulos (kirja)kaapista.

Väitöskirja ja sen tiivistelmä löytyvät pdf-
muodossa E-thesis -palvelussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7113-
3
Painetun kirjan voi ostaa mukaansa kahvi-
illasta hintaan 20 euroa.

TEATTERIA

Aloitetaan uusi vuosi 2012 menemällä yh-
dessä teatteriin!

Olemme varanneet 30 lippua
TEATTERI JURKKAAN (Vironkatu 7)  
la 7.1.2012 klo 15:00

SOITA MINULLE BILLY, jota teatteri itse 
esitteessään mainostaa seuraavasti:

”Jazzahtava tositarina salatusta sukupuo-
lesta

Hänellä oli yksi suuri unelma, hän halusi 
jazzpianistiksi. Unelman tiellä oli yksi suuri 
este, hän oli nainen. Esteen ylittämiseen oli 
vain yksi keino, oli ryhdyttävä mieheksi. 
Soita minulle Billy perustuu amerikkalaisen 
jazzmuusikon Billy Tiptonin (1914-1989) 
elämään. 
Billy kasvoi lapsuutensa ja nuoruutensa 
Dorothynä,mutta 19-vuotiaana hän puki 
päälleen miesten puvun ja eli siitä asti mie-
henä. Billystä tuli pidetty muusikko. Hänellä 
oli useita naisystäviä, joista viimeisen kans-
sa hän perusti perheen.

Soita minulle Billy on näytelmä miehestä, 
jolle salaisuus antoi kaiken, mutta jolta sa-
laisuus myös lopulta vei kaiken. ”

Käsikirjoitus ja ohjaus Heini Junkkaala
Rooleissa: Minna Haapkylä, Joanna Haartti 
ja Carl-Kristian Rundman. 
Esityksen kesto on 2 tuntia 40 minuuttia 
väliaikoineen.

Lipun hinta jäsen 20 €, ei-jäsen 24 €. 

Ilmoittaudu viimeistään 11.11.2011 
osoitteeseen info@mummolaakso.fi
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HELSINGIN SEUDUN SETA:
HeSetan monipuolisesta toiminnasta lisätietoja 
www.heseta.fi.

TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO:
Tietoa tapahtumista löytyy nettisivuilta www.
turunmummolaakso.net

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
   PL 97, 00531 Helsinki

   Sähköposti: info@mummolaakso.fi
   Internet: www.mummolaakso.fi
   Pankkitili: Ålandsbanken 660100-              
             1185982
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JÄSENMAKSUT 2011
ovat seuraavat:
eläkeläiset, työttömät, varusnaiset ja opis-
kelijat 15 €, 
muut 25 €, 
kannatusjäsenmaksu 100 €
Muista ilmoittaa maksaessasi nimesi ja 
osoitteesi!
Jäsenmaksut tilille Ålandsbanken 660100 
– 1185982.
Jäsenmaksukausi on 1.4.2011- 31.3.2012

TANSSIT 

FINGLISH CLUBNITE
la 29.10.2011 klo 20.-02.30 
DJ VIVA
Ravintolalaiva WÄISKI, alakerta
Hakaniemenranta 11
00530 Hki
Liput  7/9 €

PIKKUJOULUT
la 26.11.2011 klo 20.-02.00 
mukana tanssibändi Vaaka Asento
Laulumiesten Ravintola
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki
Liput  8/10 €

Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Se-
tan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

Haluatko tiedotteen omaan sähkö-
postiisi?

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


