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Päiväretki Nuuksion  
kansallispuistoon

sunnuntaina 15.6 klo 11.30
Tervetuloa mukaan kaikki luonnosta nauttivat pienelle päi-
vävaellukselle! Kokoonnumme Nuuksion kansallispuiston 
Siikaniemen pysäköintipaikalla Espoon Siikajärvellä (ks. 
Fonectan kartta s. 74) klo 11.30. Paikalle pääsee myös seu-
tuliikenteen bussilla 28K, joka lähtee Leppävaaran ase-
malta laiturilta 15 klo 10.54 ja on Siikaniemessä klo 11.28. 
Parin kilometrin päässä pysäköintipaikalta sijaitsee 
Holma-Saarijärvi, jonka rannalla on kaksi tulenteko-
paikkaa. Voimme pysähtyä joko sinne nauttimaan eväi-
tämme tai jatkaa eteenpäin vaikka Haukkalammen 
luontotuvalle asti. Käveltävän matkan pituus sovitaan 
paikan päällä. Omat eväät ja retkeilyyn sopivat ken-
gät sekä muut varusteet (esim. uimapuku) mukaan. 
Säävaraus ‒ jos sataa vettä kaatamalla, retki peruuntuu.  
Lisätietoja Minnalta e-mail: vilma@nic.fi.

Vapputapaaminen Taivaskalliolla

Perinteinen vapaamuotoinen naisten tapaaminen  
Vappupäivänä 1.5. klo 14 alkaen
Porukkaa on saapunut paikalle pikkuhiljaa klo 14:n 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

Vappuheilat

Ateneumiin kevätkarkelopäivänä 

lauantaina 10.5.2014 klo 14.45  
Ateneumin taidemuseo, Kaivokatu 2,  
00100 Helsinki
Tervetuloa tutustumaan Tove Janssonin näyttelyyn  
yhdessä Tampereen mummislaisten kanssa. Tavataan 
museon sisäpihalla museokaupan vieressä klo 14.45. 
Museo avoinna klo 17 asti.
Normaali pääsymaksu 12 € (S-Etukortilla 11 €)
Alennettu pääsymaksu 10 €
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Unionilla keskusteltiin 22.3. yhdistyksen historiasta ja oma-
kohtaisista Mummolaakso-muistoista. Niistä neljästätoista 
perustajajäsenestä, jotka 13.8.1994 Vapautuspäivillä kirjoitti-
vat nimensä yhdistyksen perustamiskirjaan, oli paikalla Gun ja 
Johanna, lisäksi Saana ja Tarja lähettivät matineaan muiste-
lunsa kirjallisena. Ensimmäisten vuosien hallituksissa olivat toi-
mineet myös Sirkka ja Minna, ja moni oli käynyt tapahtumissa 
varhaisista vuosista alkaen. Keskustelemassa ja diaesitystä 
seuraamassa oli yhteensä parikymmentä mummolaaksolaista.
Mukavimpina muistoina yhdistyksestä nousivat esiin tanssit 
mitä erilaisimmissa paikoissa sekä monet viikonloppuleirit, 
joilla toisiin tutustuminen kävi helposti. Ensimmäiset ”hump-
patanssit” Pasilan Rauhanasemalla 1994 olivat monelle jää-
neet mieleen yleisömenestyksen ja mahtavan tunnelman 
ansiosta. Toinen ikimuistoinen bilepaikka oli hammaslääketie-

teen opiskelijoiden kellaritila Hampaankolo. Meno ”rotanko-
lossa” oli sen verran railakasta, että yksi vessanpönttö hajosi. 
Mustikkamaan ravintolassa pidettiin idyllisiä tansseja varsinkin 
kesäaikaan ja mm. 1-vuotisjuhlat, joissa viihdytti tanssiorkesteri 
Anna A. Pikkujouluissa 1999 Mustikkamaalla tunnelmoi unoh-
tumattomasti Mimmi Mustakallio kitaransa kera. Yhdistyksen 
5-vuotisjuhlissa Kaisaniemen ravintolassa oli tähtiesiintyjänä 
Anneli Saaristo. Kaisaniemessä pidettiin myös 10- ja 15-vuotis-
juhlat, joissa naisia villitsivät Saija Varjus ja Muska. 
Sherrykahvit ovat monelle mummislaiselle Pride-viikon hui-
pennus ja vuoden parhaat bileet. Tradition muisteltiin alka-
neen ravintola Suolassa ja Pippurissa, jonka jälkeen välillä 
”cherry-kokkareiksikin” mainittuja juhlia vietettiin Jyväskylän 
Vapautuspäivillä 1995, Helsingin Vapautuspäivillä Unionilla 
1996 ja Oulun Vapautuspäivillä 1997.
Leireillä on käyty vuodesta 1995 alkaen, jolloin vietettiin 
viikoloppua yhdessä Turun mummojen kanssa Ruissalon 
Kotkakukkulalla psykodraaman, Rosen-terapian, joukkuela-
jien ja ikäneitojen tietopolun merkeissä. Veikkolassa syksyllä 
1997 pidetylle parisuhdeleirille tulijat osoittautuivat pää-
osin sinkuiksi, mutta leiri onnistui loppupeleissä hyvin, sillä 
viikonlopun aikana syntyi useampikin pari. Joku taas muis-
teli kesäkuista telttaretkeä, jossa tunnelma viileni äkisti öisen 
raekuuron myötä. Mökkiviikonloppu Saimaan rannalla 2005 
sai lisäjännitystä kun kokon poltto oli karata käsistä, eikä vielä 
ollut juhannuskaan. Tapahtumarikkaiden leirien kavalka-

diin kuuluvat myös mm. talviset päihteettömät Kaamosleirit 
Keski-Suomessa, vähemmän päihteettömät kesäleirit Sipoon 
Kaunissaaressa ja viime vuosien villit syysleirit Lammin 
Kaunisniemessä.
Alkuaikojen suosikkipelit Mummiksessa olivat petankki ja bil-
jardi, joita harrastettiin säännöllisesti Senioriklubin nimellä. 
Porukalla on sittemmin kokeiltu monenlaista liikuntaa. Lieneekö 
syynä mummolaaksolaisten keski-iän nousu, kun vaelluk-
set, melonta- ja pyöräretket ovat viime vuosina jääneet taka-
alalle, ja korvautuneet kasvavalla mielenkiinnolla teatteri- ja 
kulttuuritapahtumia kohtaan? Mummolaaksolaiselle yleisölle 
otollisia näytelmiä ja näyttelyitä ei toisaalta alkuvuosina ollut-
kaan niin tiuhaan kuin viime vuosina nähdyt Heini Junkkaalan 
Kristuksen morsian ja Soita minulle Billy, Saision Homo!-
ooppera, Ulla Jokisalon näyttely Aboa Vetus & Ars Novassa tai 

Anna Kortelaisen L.Onerva-näyttely 
Ateneumissa.
Keskusteluja ja opintopiirejä on 
ollut ohjelmassa varhaisvuosista 
asti. 1997 aloittanut Labrysklubi 
”Loiset” tapasi keskustelun mer-
keissä usean vuoden ajan ja Isa Asp 
-seuran kanssa järjestettiin tee-
makeskusteluja. Lukupiirejä ja esi-
telmiä on vedetty vaihtelevalla 
menestyksellä. Yksi keskusteluta-
paamisten yleinen aihe on ollut 
Mummolaakson kehittäminen ide-
ointipalavereissa. Hallituksessa 
muisteltiin olleen kahtalaista näke-
mystä yhdistyksen tavoitteista: 

toisille on ollut tärkeää tehdä ”suuria suunnitelmia” toisten lait-
taessa ”jäitä hattuun” realismin nimissä. 
Ns. ”lopullinen päämäärä” eli lesbo- ja bi-identiteetistä läh-
tevä vanhustenhoito on ollut vuosien varrella työn alla sekä 
suunnitelmina Mummolaakso Nyt Oy:n perustamiseksi 
että Lempi- ja Lemmikki-hankesuunnitelmina. Avustusta 
RAY:ltä saatiin vasta kolmanteen, ”Yhdenvertainen vanhuus” 
-hankkeeseen yhdessä Setan ja Suomen Karhujen kanssa. 
Vanhuspalveluiden ja senioriasumisen viimeaikaisen moni-
muotoistumisen arveltiin avaavan mahdollisuuksia omannä-
köiseen vanhuuteen myös ikääntyville lesboille ja bi-naisille, 
mutta perusvanhustenhoidon tila huolestutti. Alkuvuosien 
resurssipankki-ideaa arveltiin voitavan viritellä uudelleen, sillä 
nyt apua tarvitsevat alkavat olla paremmin saavutettavissa.  
Mummolaakson tapahtumien järjestäjille oli tuttua, mutta tur-
hauttavaa, että vaikka parhaansa tekee niin kaikkien makua ei 
aina voi tyydyttää. Kuten bileiden musiikkitarjonnassa, joka on 
yksi kävijäpalautteen vakioaihe. Yhdistystoiminta vaatii vapaa-
aikaa ja välillä pitkää pinnaa, mutta vastapainoksi se tarjoaa 
laajan ystäväpiirin ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Ne olivat 
monien osallistujien mielestä Mummolaaksossa toimimisen ja 
tapahtumiin osallistumisen arvokkainta antia. ”Tarve kuulua 
johonkin, jonka on valinnut itse”, kuten Usu asian kiteytti. Toki 
myös rakkauselämä motivoi osallistumista Mummolaakson 
aktiviteetteihin  - ehkäpä jossain vaiheessa tai jollain tasolla 
meitä kaikkia?

Virva ja Minna

Muistelumatineassa esillä yhdistyksen ensimmäiset 20 vuotta
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Terveiset Mummolaakson riveistä på svenska

Det där med kön …
Det hände mig nyligen på bussen: En liten flicka, kanske 3 
år, kom in med sin mamma, såg mig o sade med hög röst 
”Titta, en pojke som ser ut som en flicka!”.
 Jag blev helt ställd och började febrilt tänka på en kom-
mentar … men det enda jag sade åt flickan var att ”om man 
e snart 60 år gammal så kan man nog inte vara en pojke”. 
Va´ dumt!!  
Så töntigt av mig att kommentera det att barnet upp-
fattade mig som en pojke … det var nog inte det som var 

egentligen det viktigaste, men jag ville inte kommentera 
henne för att hon misstog mitt kön. 
Jag menar, där satt jag på bussen på väg till Gummedalens 
styrelsemöte o nån kallar mig för pojke! Wow!
Det senaste som mitt barnbarn på 8 år har sagt är: 
”Farmor, du lever nog inte så länge för du har en massa 
med grått hår!”
Att man aldrig är nöjd!!

Ursula Drake

Magnus-Maria   
sunnuntaina 7.9.2014 klo 16  
Espoon kaupunginteatteri, Revontulentie 8, 
02100 Espoo
Yhteispohjoismainen uusi oopperateos on ooppera 
oikeasta sukupuolesta
Maria Johansdotter on rohkea nainen, joka tekee kaik-
kensa voidakseen elää itsenäisenä ihmisenä ja muusik-
kona. Hän kuuntelee sydämensä ääntä ja kantaa ylpeänä 
tekojensa seuraukset. Tuomarin kysyessä Marialta, onko 
hän mies vai nainen, tämä vastaa olevansa sekä että, 
mutta kuitenkin enemmän mies.
Tänään ‒ yli 300 vuotta myöhemmin ‒ on aika kertoa 
Maria Johansdotterin eli Magnus Johanssonin ihmeel-
linen elämäntarina. Kertomus alkaa 1600-luvun lopulla 
Ahvenanmaalla Föglön saaristokylässä ja loppuu muutama 
vuosikymmen myöhemmin Tukholmassa.
Kulttuuriyhdistys Katrinan sisällöltään polttavan ajankohtai-
nen oopperateos saa kantaesityksensä Maarianhaminassa 
heinäkuussa. Sen jälkeen se kiertää mm. Tukholmassa ja 
saapuu syyskuussa Espooseen.
Ohjaus Suzanne Osten (Ruotsi) 
Sävellys Karólína Eiríksdóttir (Islanti) 
Kapellimestari Anna-Maria Helsing (Suomi) 
Libretto Katarina Gäddnäs (Ahvenanmaa)

Liput: jäsenet 30 €, ei-jäsenet 38 €  
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin 
maanantaina 4.8. mennessä: info@mummolaakso.fi  
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen.

Kaikki äitini, kaikki tyttäreni 
sunnuntaina 9.11.2014 klo 15  
Aleksanterinteatteri, Bulevardi 23-27,  
00180 Helsinki
Kodin Kuvalehden lukijoilta pyydettiin vuodenvaihteessa 
2013 tarinoita omista äideistä ja tyttäristä. Tarinoiden poh-
jalta dramatisoitaisiin esitys.
Tarinat on luettu, on itketty ja naurettu ja nyt tämä esitys 
saa ensi-iltansa! Kaikki äitini, kaikki tyttäreni tarinat poh-
jautuvat Kodin Kuvalehden lukijoiden omiin kokemuksiin. 
Kaikki äitini, kaikki tyttäreni on esitys äideistä, tyttäristä ja 
muista itsestäänselvyyksistä. Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja 
Pirjo Heikkilä puivat äitinä olemisen sietämätöntä keveyttä 
tässä hervottomassa esityksessä, jossa äitien ja tyttärien 
välistä suhdetta käsitellään kovin ottein. Viiltävä ja pirulli-
nen, lämmin ja hauska esitys antaa äänen hyvin erilaisille 
äideille. Se kertoo lauluista, joita ei saa laulaa, äidistä, joka 
kaatuu täytekakkuun, mutta kaiken takana on kuitenkin 
pakko rakastaa vereslihalla. Kun kaikki on sanottu, jää jäl-
jelle vain anteeksianto, hurtti huumori ja elämättömän elä-
män jano.
Rooleissa Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja Pirjo Heikkilä
Ohjaus Petteri Summanen
Tuotanto Komediateatteri Arena

Liput: jäsenet 25 €, ei-jäsenet 32 € 
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin 
maanantaina 22.9. mennessä: info@mummolaakso.fi  
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen.
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.mummolaakso.fi

www.facebook.com/groups/mummolaakso 

Pankkitili: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2014 25 €, pienituloisilta 15 €

TOIMINTAA MUUALLA

TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO RY
www.turunmummolaakso.net

MUMMOLAAKSO-RYHMÄ, PIRKANMAAN SETA RY
www.pirkanmaanseta.fi/mummolaakso

REGNBÅGEN - BOENDE FÖR ÄLDRE HBT-PERSONER, 
STOCHOLM www.regnbagen.net

LIZZY THE LEZZY  - Animated stand up comedian
www.lizzythelezzy.com

Ta
itt

o:
 L

iis
a 

Ka
rv

on
en

Juhlavuoden 2014 tapahtumia:
to 14.8. Kuutamoristeily Helsingin edustalla
la 16.8. Juhlatanssit Kaisaniemen ravintolassa
pe-su 12.-14.9. Juhlaleiri Kaunisniemen leirikeskuksessa 
Lammilla
Mikäli jollakin teistä on mielessä juhlavuoteen sopivia 
tapahtumia niin tervetuloa mukaan järjestelemään niitä 
yhdessä Mummiksen hallituksen ja muun aktiiviporukan 
kanssa. Ideoita ja yhteystiedot voi laittaa Mummiksen säh-
köpostiin info@mummolaakso.fi. 

Runokokoelma, sarjakuva-albumi, omaelämänkerta ja 
klassikkonovelli ovat pohdittavina seuraavassa kahvi-
illassa kevään korvilla. Paneudu tuoreisiin teksteihin tai 
kertaa tutut tarinat ja tule kuulemaan, mitä muut lukule-
pakot saavat näistä irti:
Helena Sinervo: Avaruusruusuja (WSOY, 2014)
Annukka Leppänen: Terapian tarpeessa (2013) 
Vivica Bandler ja Carita Backström: Vastaanottaja tunte-
maton (Otava 1992, alkuteos Adressaten okänd,  
Norstedt 1992)
Aino Malmberg: ’Ystävyyttä’ (kokoelmassa Totta ja leikkiä, 
Otava, 1903, ladattavana netissä).
Lukulepakon esittelyt näistä: www.mummolaakso.fi

Kirjallinen kahvi-ilta

torstaina 15.5.2014 klo 18-20  
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti, 
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

Tulevia tansseja
10.5. Ravintolalaiva Wäiski keskikerros, klo 20-02, dj Lailis
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Liput jäsenet 6 €, ei-jäsenet 8 € 
 
28.6. Sherrykahvitanssit klo 17 – 23
Ravintola Botta, juhlasali 2 krs
Museokatu 10, 00100 Helsinki

2014 jäsenkortit on postitettu 
jäsenmaksun maksaneille. 
Pidä jäsenkorttisi ajan tasalla!

Mummolaakson hallitus vuonna 2014
Mummolaakson vuosikokous valitsi yhdistyksen puheen-
johtajaksi tehtävää jo pitkään menestyksekkäästi hoitaneen 
Minna Hirvosen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Virva Hpi. 
Rahastonhoitajana toimii edelleen Nitta.
Muut hallituksen jäsenet ovat Tessa, Tarja, Nina ja Anneli 
sekä varajäsenet Ursula, Liisa, Veronica, Kaarina ja Siru. Myös 
varajäsenet osallistuvat riemurinnoin hallituksen kokouksiin 
sekä kantavat vastuunsa työryhmissä.

Kuutamoristeily

torstaina 14.8.2014 klo 19-22
Juhlavuoden kunniaksi nousemme laivaan täydenkuun 
aikaan!  
Viihtyisä M/s Okeanos on varattu Mummolaakson yksityis-
tilaisuutta varten. Lähtö- ja paluusatama on Hakaniemi. 
Risteilemme Helsingin edustalla. ”Stig ombord”.
Hinta 25 € (jäsen) 40 € (ei-jäsen) sisältää risteilyn, terve-
tuliaismaljan ja iltapalan ruokajuomineen.
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin: 
info@mummolaakso.fi 
www.suomensaaristokuljetus.fi > alukset > M/s Okeanos

Tiedotustyöryhmään kuuluvat Tessa, Minna, Virva ja Liisa, 
biletyöryhmään Anneli, Nitta, Siru ja Ursula ja kulttuurityö-
ryhmään Kaarina, Nina ja Virva. Yhdistyksen  20-vuotisjuhlia 
valmistelevaan juhlatoimikuntaan kuuluvat Minna,  Anneli, 
Nitta, Ursula, Siru ja Tarja.
Hallitukselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen  
info@mummolaakso.fi.


