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Jäsentiedote
Mistä meille loppuiän koti?
Keskiviikko 8.10.2014 klo 18-20
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
Ikääntyvien lesbojen ja bi-naisten asumispalveluiden järjestämiselle on kasvava tarve. Yrittäjä, sairaanhoitaja (AMK) Hilkka
Lydén vetää keskustelutilaisuutta ja esittelee osuustoimintaan perustuvan mallin asukkaiden itse tuottamien sosiaalija terveyspalvelujen järjestämiseksi.
”Olen ollut mukana kehittämässä useita
eri tavoin suunniteltuja vanhusten palveluja ja toivoisin kovasti Suomessa olevan
myös ikääntyville ei-heteroille suunniteltuja palveluja. Olen lukenut kasvatuspsykologiaa ja naistutkimusta Helsingin
yliopistossa. Tuoreimpana koulutuksenani on sairaanhoitaja (AMK), mielenterveys- ja päihdetyön suuntautuminen.
Minulla on myös seksuaalineuvojan koulutus. Olen elänyt rekisteröidyssä parisuhteessa kohta kymmenen vuotta. Meillä on kaksi lasta.”
”Osuuskunta Hiiden Hoidossa ja Taidossa olen toiminut sen
perustamisesta lähtien kehittämisjohtajana ja elokuusta 2014
toimitusjohtajana. Hiiden Hoito ja Taito on vuonna 2012
perustettu yritys. Se on hoiva-alan yritysten perustamisvaiheen ja kasvun sekä hoivayrittäjyyden kehittämisen asiantuntijapalveluita tarjoava osuuskunta.”

Tanssit
perjantaina 25.10.2014
klo 20 – 02:30
Ravintolalaiva Wäiskin
keskikerroksessa
Hakaniemenranta 11,
00530 Helsinki

dj Viva
soul, pop, rock, disco & dance
Liput 6 € / 8€
alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkorteilla.
Vain käteistä lipunmyynnissä

Julia & Julia
Tanssiteatteri ERI 11.9. – 8.11.2014
Yliopistonkatu 7, 20100 Turku, www.eri.fi
1988 kantaesitetystä Olennaisesta alkaen tanssija-koreografi
Tiina Lindfors on arkailematta hyödyntänyt teoksissaan lesbistä aihepiiriä, ylittänyt sukupuolirajoja ja tehnyt kantaaottavaa tanssitaidetta. Tanssiteatteri ERIn viettäessä tänä vuonna
25-vuotisjuhliaan, mikä olisikaan Lindforsin ja ERIn rohkealle
ohjelmapolitiikalle sopivampaa kuin tuoda näyttämölle juhlavuoden pääteoksena kahden naisen rakkaudesta kertova
ja Putinin Venäjän homovastaista lainsäädäntöä kritisoiva
baletti Julia & Julia.
Baletin aineksia ja modernia tanssi-ilmaisua yhdistelevän teoksen koreografian, käsikirjoituksen ja ohjauksen on
toteuttanut Tiina Lindfors, joka myös esittää toisen nimirooleista parinaan Suomen Kansallisbaletissa uransa tehnyt
Anneke Lönnroth. Käsikirjoitus mukailee Shakespearen tragediaa ympäristön mahdottomaksi tuomitsemasta rakkaudesta.
Ajankohtaisesta tulkintahorisontistaan huolimatta Julia &
Julia kertoo Lindforsin mukaan ensisijaisesti epäoikeudenmukaisesti kohdeltujen tunteiden historiasta. Sergei Prokofjevin
musiikin on balettiin sovittanut säveltäjä Lauri Mäntysaari ja
sen tulkitsee turkulaismuusikoiden Plus Ensemblen kvartetti.
Virva

”Julia & Julian toteutus on visuaalisesti komea. Oivaltavin
näyttämöelementein viitataan vähemmistöjen kohtelun väkivallan ja hulluuden kyllästämään historiaan, sekä kulttuureihin, joissa henkeä uhkaavan ahtaat normitukset ovat yhä
läsnä.” - Turun Sanomat
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Mummiksessa juhlittiin
Mummolaakson 20-vuotisjuhlat huipentuivat elokuun puolivälissä vietettyyn juhlaviikkoon, jolloin järjestettiin yhdistyksen historian ensimmäinen risteily ja juhlatanssit.
Torstai-iltana 14.8. kokoontui lähes 50 henkilöä Hakaniemenrantaan ja nousi M/s Okeanos -laivaan kuutamoristeilylle.
Taivas oli kylläkin melko pilvinen, ja paatti näytti laiturissa
varsin pieneltä ja vaatimattomalta. Hyvin me kaikki kuitenkin laivaan mahduimme, kun osa porukasta halusi haistella
merituulia avonaisella kannella. Kapteeni selosti reitin, joka
ehkä jäi suurimmalle osalle vähän epäselväksi, mutta itään
päin kovasti mentiin. Saimme hieman odotella alkumaljoja,
ennen kuin Anneli alkoi ystävällisesti auttaa laivan ainokaista
tarjoilijaa juomanlaskussa. Maljojen noston jälkeen meitä
viihdytti neljän naisen bändi Caramel oikein hienolla musiikilla ja laululla. Henkilökunnan vähyyden takia myös iltapalatarjoilu hieman viipyi, mutta ruoka oli hyvää ja juomaa oli
riittävästi. Ruokailun jälkeen bändi soitti lisää hyvää musaa,
ja lopuksi kävimme vielä kääntymässä Kauppatorin edustalla
ennen paluuta Hakaniemeen. Juomatarjoilu jatkui loppuun
asti, ja ehkä jotkut näkivät lopulta sen kuunkin pilvien raosta.
Kaikki tuntuivat viihtyvän hyvin laivalla, joten varmaan risteily
kannattaa uusia tulevaisuudessa.

Juhlatanssit järjestettiin 16.8. perinteisesti Kaisaniemen ravintolassa, ja sää
suosi myös terassilla oleskelua. Valitettavasti illan ensimmäinen ohjelmanumero eli Kaupungin naiset -kuoro jouduttiin
perumaan sairastapauksen vuoksi, joten paineet kasautuivat illan pääesiintyjälle Arja Havakalle. Ja hienostihan Arja
kaikki toiveet täytti, vaikka ei kuulemma tiennyt kuin päivää
ennen, minkä järjestön bileisiin tuli esiintymään. Lokki-valssi
ei sitten ollutkaan ensimmäinen kappale, mutta kyllä se sitten pari kertaa kuultiin. Lisäksi Arja esitti muita valsseja ja tangoja sekä kunnon rokkia oikein ansiokkaasti. Hyvin hän otti
myös yleisön ihailut vastaan ja kertoili mukavia juttuja kappaleiden välillä. Kunnioitettavaa on, että seitsemänkymppinen nainen jaksaa painaa täysillä keikkaa noin kerran viikossa.
Lisäksi hän tekee kotipaikkakunnallaan Keminmaalla vapaaehtoistyötä vanhusten auttamiseksi ja kuuluu Eläkeliiton
Ämmikööri-kuoroon, joka käy laulamassa ja laulattamassa
vanhustentaloilla, vuodeosastoilla ja juhlissa. Tämän kaiken
saimme kuulla illan juontajan Annelin esitellessä pääesiintyjää. Arjan taustalla soittanut Kalle Jussila -bändi hoiti myös
hommansa hienosti ja esitti hyvää tanssimusaa illan loppuun
asti. Dj Lailis soitteli tauoilla tapansa mukaan yleisöön menevää musaa, joten tanssia sai halutessaan koko illan. Paikalla
oli n. 250 juhlijaa.
Minna

Magnus-Maria
Det var meningen att jag skulle berätta om min upplevelse
angående operan MagnusMaria, som spelades i Esbo i början
av september och vart Gummedalen hade skaffat biljetter.
Men vad skulle man nu yttra om en upplevelse som i alla fall
för mig var sån att jag fortfarande funderar på den.
Orsaken till att operan retar mina sinnen fortfarande beror
delvis på den urusla akustiken i Tapiolasalen. Själva salen
är nog knappast byggt för dylika produktioner…eller kanske
är det bara jag som har en selektiv eller nedsatt hörsel som
gjorde det svårt att uppfatta dialogen. Lyckligtvis fanns där
en textprompter i taket där man kunde följa händelserna på
finska…annars skulle jag nog ha haft mycket större svårigheter att hänga med.

Själva produktionen var mycket intressant, tyckte jag. Det
fanns ingen ”primadonna” som skulle ha lyst mera än dom
andra, utan ”huvudrollen” spelades av alla deltagare varav en
inte ens sjöng. Själva storyn berättar om den 19-åriga Maria
Johansdotter som beger sig från Föglö i den åländska skärgården till Stockholm för att utforska livet och sig själv. Hon lever
ut sin dröm och sjunger och spelar på stadens krogar men
på grund av sitt kön så blir hon inte accepterad och då börjar
hon leva utklädd till en man.
Själva scenografin tyckte jag om, musiken var nog inte den
lättaste men operarösterna var gudinnelika… Säkert en ”en
gång i livet upplevelse”!
Ursula
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Syysleirin runsaat antimet
Tällä kertaa naiset lähtivät Mummolaakson syysleiriltä
Kaunisniemestä hunajapurkkien, yrttimausteiden, tuoreiden
kalafileiden ja kilpailupalkintojen kera. Aineettomina viemisinä heillä oli yrttitietoa, fileoimistaitoa, pelituntemusta ja
rentoutuneet lihakset hierojan ansiosta. Muutaman reippaat
pyöräyttivät ehkä kotona illalla puolukkapiirakan keräämistään puolukoista ja nauttivat sen viikonloppua muistellen.
Yrttien ja vihannesten kasvattaja Lilly Zuluaga perehdytti leiriläiset yrttien historiaan — yrttejä on esimerkiksi käytetty
rituaaleissa. Historiasta Zuluaga jatkoi yrttien tunnistamiseen ja lopuksi antoi vinkkejä, mihin ruokalajeihin mikin yrtti
sopii. Sitruunamelissan kukkien tuoksu tuo mieleen sitruunan, ja lipstikka tuoksuu ja maistuu hieman lehtiselleriltä.
Sitruunamelissa sopii kaikenlaisten salaattien mausteeksi, ja
lipstikka on keittojen perusmauste. Yksi ja toinen leiriläinen
päätti ruveta käyttämään enemmän erilaisia yrttejä ruokien
ja juomien mausteena.

Leirinvetäjän Anneli Mobergin johdolla naiset kävivät kalassa
ja käsittelivät kalat syötäviksi. Perkaukseen ja kalan käsittelyyn kuuluvat suomustaminen tai nylkeminen, suolistaminen,
paloitteleminen tai fileointi. Iltapäivän nokipannukahvien jälkeen nuotiolla paistettiin Zuluagan maustamat kalat. Voissa
tirisevät fileet — kuhaa, siikaa, ahventa, madetta — maistuivat ulkopelien piristämille naisille. Mateen maksasta joko
tykättiin tai sitten ei.
Jos joku leiriläinen puuttui toisinaan joukosta, hän oli luultavasti hierottavana. Sieltä kukin nainen palasi tyytyväisenä
posket hehkuen.
Aurinko helli leiriläisiä niin, että pelivuorossa olevaa täytyi toisinaan huhuilla järvestä vuorolleen. Arimmat kävivät uimassa
vasta illalla saunasta. Ilta jatkui keskiyöhön ja yli takkahuoneessa makkaraa paistaen. Jutut lensivät synnyistä syvistä vitseihin, joille naurettiin vatsat kippurassa.
Leiriläiset koostuivat ensikertalaisista useamman kerran
osallistuneisiin. Viimeisenä
päivänä osallistujat ryhtyivät
jo suunnittelemaan seuraavan leirin ohjelmaa, sillä ei
puhettakaan, ettei perinne
jatkuisi. Siistit majoitustilat,
useat ateriat, mielenkiintoinen ja hauska ohjelma sekä
vapaa seurustelu rennossa
ilmapiirissä — kyllä kelpaa.
Mia

Sateenkaaripareille tukea
Viime kesän Helsinki Pride -ohjelmaan kuului Sykettä suhteeseen -luento. Sen järjesti Parisuhdekeskus Katajan
Sateenkaariparit-projekti. Perheterapeutti Terhi Väisänen luennoi, ja kommentoimassa olivat Sateenkaari-parisuhdekurssin
käyneet Heidi ja Jenni.
Osallistujen määrä yllätti täysin, tuoleja haalittiin lisää. Illan
aikana naurettiin ja nyökyteltiin paljon. Arvokas oivallus
monella näytti olevan se, että muillakin pareilla on samanalaista kuin meillä. Terhi luennoi, ja Heidi ja Jenni kommentoivat avoimen rehellisesti itsensä likoon pistäen. Parisuhteen
kuprut ovatkin sellaista aluetta, josta ei aina puhuta edes
ystävien kanssa. Puhuminen kuitenkin auttaa näkemään
oman parisuhteen ongelmat kauempaa ja ratkaisujen etsiminen helpottuu, kun vahvat tunteet eivät ole läsnä. Monelle
puhuminen avoimesti ja suoraan ei ole helppoa. Puhumisen
taitoja harjoitellaan Katajan kursseilla samalla kun keskitytään parisuhteen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin.
Jotkin rakastavaisten yhteiselämän yleiset lainalaisuuden
avaavat silmiä, niistä kuulimme monia esimerkkejä. Onkin

luonnollista, että puolisot lähentyvät ja etääntyvät toisistaan
yhä uudelleen, usein eritahtisesti. Rakastumisen vaiheen jälkeen alkaakin haluta tehdä jotain myös yksin. Yhdessä ja yksin
tekemiset vuorottelevat, ja luottamus kasvaa. Toimivassa
parisuhteessa molemmilla on lupa tulla toisen luo ja nojata,
kun elämä kolhii.
Hanke tulee todelliseen tarpeeseen: Sateenkaariparit -projektin tekemän kyselyn tulos oli, että 83 % vastaajista kaipaa tukea
parisuhteessaan ja 70 % totesi, että tukea ei ole ollut tarjolla.
Projektin ensimmäisten sateekaariparikurssien palaute on
ollut hyvää. Parisuhdekursseja järjestetäänkin lisää eri yhteistyötahojen, esim. Setan jäsenjärjestöjen kanssa.
Lisää tietoa voi lukeaKataja ry:n kotisivuilta: www.katajary.fi.
Sieltä löytyvät mm. Sateenkaariparit-projektin tarvekartoitus ja tuleva kurssit. Mummolaakso etsii paria, joka haluaisi kouluttautua vertaisohjaajiksi, jotka sitten vetäisivät
Mummolaakso ry:n järjestämiä kursseja. Jos kiinnostuitte,
ottakaa yhteyttä!
Tarja
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Turussa tapahtuu: MummoGaala

Mummolaakson pikkujoulu

lauantaina 27.9.2014 klo 19-02

lauantaina 8.11.2014 klo 20 – 02

Manillan Vanha Viinatehdas,
Itänen Rantakatu 64, 20810 Turku

Laulumiesten Ravintola,
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Helsinkiläinen lesbokuoro Kaupungin naiset esiintyy klo 21.30

dj Lailis soittaa tanssimusiikkia
Liput 6 € / 8€ + narikkamaksu
alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkorteilla.
Vain käteistä lipunmyynnissä

Kirjallinen kahvi-ilta
torstaina 13.11.2014 klo 18-20

Myöhäissyksyinen patikka- ja saunaretki
Nuuksion Karjakaivolle

Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

15.(-16.)11.2014

Mian Lodalen & Matilda Tudor: Liten hanbok i konsten att bli
lesbisk, 2014

Helsingin seudun Lapinkävijöillä (www.lapinkavijat.
net) on kaksi pientä majaa Nuuksiossa Karjakaivojärven rannalla. Sinne patikoidaan metsäpolkua n. 2
km Suomen luontokeskus Haltialta. Lähtö Helsingistä
S-junalla klo 10:07, jatko Espoon asemalta bussilla 85
(Nuuksionpää, laituri 32) klo 10:40. Poistumispysäkki
Luontokeskus Haltia/Solvallan urheiluopisto. Seutulipulla pääsee siis Helsingistä ja Vantaalta keskelle
erämaata, Espoosta sisäisellä lipulla! Bussien aikatalut
on rytmitetty sopimaan yhteen junien aikataulujen
kanssa, bussi kulkee marraskuussa lauantaisin kerran
tunnissa. Luontokeskus Haltiasta kiinnostuneet voivat
mennä Haltiaan aikaisemmin ja tutustua sen (maksulliseen) näyttelyyn tai kaffelle. www.haltia.com
Patikoimaan lähtö Haltian parkkipaikalta n. klo 11, kun bussi
on tullut. Säästä riippuen retkeilemme Karjakaivon ympäristössä (www.viherkeha.haltia.com/Karjakaivo), laitamme ruokaa ja kahvia sekä lämmitämme saunan. Halukkaat voivat
jäädä majoille yöksi, muut patikoivat takaisin Haltialle. Mukaan
tasku- tai otsalamppu. Majoilla ei ole sähköä, ja saunomisen
jälkeen on jo pimeää, kun kävellään takaisin. Majoittujat tarvitsevat makuupussin. Viimeinen bussi+juna Helsingin suuntaan
lähtee Haltialta klo 21:40 (sitä ennen kerran tunnissa, matka-aika Haltia – H:gin rautatieasema 1 tunti).
Majoilla voi paistaa makkaraa ja valmistaa yksinkertaista ruokaa. Omat eväät mukaan. Majojen kaivovesi on juomakelpoista, mutta jos on erittäin herkkävatsainen, kannattaa ehkä
ottaa oma vesipullo mukaan. Lisää juomavettä voi keittää
majalla.
Saunamaksu on 3 € Lapinkävijöiden jäseniltä, 6 € muilta. Käy
yhdistyksen nettisivuilla, ehkä innostut liittymään! Yhdistys
kaipaa uusia jäseniä. Yhdistyksellä on myös Lapinmaja
Kittilässä.
Ilmoittautumiset ja kyselyt s-postilla
kati.mustola(at)gmail.com

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.mummolaakso.fi
www.facebook.com/groups/mummolaakso
Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2014 25 €, pienituloisilta 15 €

Parodinen käsikirja kääntää päälaelleen eheytymistarinat
ja oletuksen lesboudesta ongelmakeskeisenä vähemmistön
seksuaali-identiteettinä. Lähtökohtana on kuinka nainen
saadaan vapautumaan huonosta heterotottumuksestaan
ja siirtymään aidan toiselle puolelle, jossa ruoho on kuin
onkin vihreämpää. Kuten Alix Dobkin lauloi jo 1973,
jokainen nainen voi olla lesbo, ja Liten handbok antaa
tälle projektille sekä vakuuttavanhauskat perustelut että
kattavat käytännön ohjeet. Naisten välisen rakkauden
ja erotiikan auvot jo tuntevalle kirjassa riittää sitäkin
enemmän huvitusta, inspiraatiota ja hyödyllistä tietoa.
Tilaa kustantajalta www.leopardforlag.se tai Adlibrikselta
Kathereine V. Forrest: High Desert, 2013

Forrest on USA:laisen lesbokirjallisuuden nimekkäitä hahmoja, joka tunnetaan mm. ensimmäisen lesbopoliisietsivän
lanseeraajana. Lambda-palkinnolla noteerattu High Desert
on yhdeksän vuoden tauon jälkeen ilmestynyt yhdeksäs Kate
Delafield -dekkari.
Lajimäärittely on sikäli häilyvä, että rikostarina jää päähenkilön yksityiselämän koettelemuksien varjoon. Kipupisteinä
ovat ikääntyminen, eläköityminen ja ystävien poismeno. Uskollisille faneille uusi Delafield-dekkari on kirjallinen tapaus, sarjaa tuntemattomille sujuvaa viihdettä.
Sähköisenä E-kirjana: www.bellabooks.com tai pokkarina
Adlibrikselta
Johanna Korhonen & Jeanette Östman (toim.):
Kaikella rakkaudella, 2013

14 kirjoittajan ajankohtainen katsaus homojen, biseksuaalien
ja transihmisten haasteisiin nyky-Suomessa ja puheenvuoro
tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Kirjan kohderyhmänä
on ensisijassa heterot, mutta Eva-Stina Byggmästaren rakkausruno ja Mirkka Rekolan muistelu rikollisesta ajasta
sävähdyttävät.
Lepakkoluola, 2014

Kotimaisten piirtäjien sarjakuva-antologia naisten välisestä
rakkaudesta ilmestyy lähipäivinä. Odotamme kiinnostuksella!
Tilaukset www.teamparvelo.com/kauppa tai
parvelo@teamparvelo.com
Virva
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Taitto: Liisa Karvonen

Turun Seudun Mummolaakso juhlii tänä vuonna viidettätoista vuottaan. Juhlan kunniaksi järjestetään ohjelmalliset MumoGaala -tanssit upeissa puitteissa Vanhalla
Viinatehtaalla.
Tule mukaan muistelemaan menneitä vuosia, nauttimaan
ohjelmasta ja tanssimaan. Mummobaarissa kohtuuhinnat
ja myös pientä naposteltavaa. Illan laulajajuontajana toimii Susanna Airola. Lisäksi Marken mummismuistelot ja Toni
Laakkosen tanssiesitys. Dj:nä toimii HelMi täti.
Ohjelma alkaa klo 20. Liput 10/15€
turunmummolaakso.net/tapahtumat.htm

