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Mummiksen Pikkujoulut
lauantai 2.12. klo 20-02
Ravintola Laulumiehet, Hietaniemenkatu 2,
00100 Helsinki
Joulun alla tavataan & tutustutaan ja tanssitaan dj Lailiksen
tahdeissa. Alkuillasta enemmän paritanssittavaa, loppuilta
diskommin. Pikkujoulujen letkeä meno ei jätä ensi kertaa
osallituviakaan kylmäksi. Pipareita ja glögiä baarista.
Bileet ovat naisille, ikäraja 18v.
Liput 8/10€ + eteispalvelumaksu 3€. Alennus Mummolaakson
ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä.

Helsingin Gayteatteri: Homokansan
lauluja - ihmisiä, ilmiöitä ja intohimoja
Kalliossa

Pop-in puuroilta Villa Salinissa

torstai 23.11. klo 19 Kanneltalon teatterisalissa,
Klaneettitie 5, 00420 Helsinki

Joulunpyhiä edeltävällä viikolla tavataan höyryävissä merkeissä, kun Mummolaakson tontut tarjoavat riisipuuroa ja
mehuglögiä Villa Salinissa. Halutessasi tuo mukana jotain
naposteltavaa nyyttärihengessä ja omat glögiterästeet.
Villasukat/sisätohvelit sekä tonttulakit ovat suositeltavia
asusteita. Ei kun mukaan viettämään tunnelmallista ja rentouttavaa iltaa!

Helsingin Gayteatteri on luonut sateenkaaren kaikissa
väreissä näyttäytyviä esityksiä jo kymmen vuoden ajan.
Juhlan kunniaksi teatteri esittää suosikkiesityksensä minifestareilla Kanneltalossa 23.-24.11.
Homokansan lauluja läväyttää pöytään Kallion asukkaat ja
ihmiset, ilmiöt ja intohimot kaikessa rikkaudessaan. Kallion
kortteleissa surraan ja iloitaan, etsitään ja löydetään, rakastetaan ja erotaan. Esitys on kokoelma uutta musiikkia, draamaa
ja lyriikkaa tiiviinä, viihdyttävänä pakettina – mustaa huumoria unohtamatta.
Kesto 1 h 40 min, sis. väliaika.
Ohjaus ja dramaturgia: Janne Puustinen │ sävellykset:
Pekka Saukkonen ja Salla Markkanen │ sanoitukset: Pekka
Saukkonen, Salla Markkanen ja Venla Alvari.
Muusikot: Pekka Saukkonen, Salla Markkanen ja Ari Leskelä
Esiintyjät: Venla Alvari, Hanna Heikkilä, Simo Karhula, Ari
Leskelä, Salla Markkanen, Jouni Räisänen, Pekka Saukkonen,
Timja Titta Shemeikka, Miriam Tallgren, Veli Toppinen ja Juho
Vainiomäki

perjantai 15.12. klo 17:30-23
Tiirasaarentie 2, 00200 Helsinki

Huvila sijaitsee Lauttasaaressa Kasinonrannan uimarannan
vieressä. Kuikkarinteen pysäkille tulevat bussit 20X Kampista
ja 20 Erottajalta, illalla 20N takaisin Asema-aukiolle tai 21BX
Hevosenkenkäpuistosta Kamppiin.

www.gayteatteri.info
Liput 15€. Ilmoittaudu 15.11 mennessä
info@mummolaakso.fi ja maksa osallistumismaksu
Mummolaakson tilille IBAN FI16 6601 0001 1859 82.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
torstai 16.11. klo 18
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
Vuoden viimeisen kirjallisuusillan teoksissa on keskeisessä roolissa kehollisuus ja kehon muutokset. Silver Moon saatavilla
netistä e-kirjana. Pandora löytynee monen vanhemman lepakon hyllystä. Lainakappaleita ja artikkelikopioita voi kysyä fb-tapahtumassa.
Catherine Lundoff: Silver Moon. A Women of Wolf’s Point
Novel (2012, uudistettu painos 2017)
Avioerossa turhautuneen, vaihdevuosiin ehtineen Becca Thorntonin elämässä alkaa tapahtua, kun idyllisen
pikkukaupungin Wolf’s Pointin ikiaikainen taika kutsuu häntä ja Becca löytää
itsensä kypsien naisten ihmissusilaumasta. Yhteiset astivoimaiset kuutamojuoksut saavat pian pelottavan
käänteen, kun saalistajista tulee saalistettuja ja lauma joutuu puolustamaan
olemassaoloaan.
Susi-identiteetin ohella Beccaa askarruttaa myös uudenlainen kiinnostus naapuriinsa, butchiin
Eriniin. Itsetutkiskelusta, erilaisuuden taakasta ja voimasta,
ja ryhmään kuulumisen tärkeydestä nousee pienimuotoinen
kypsän iän kehityskertomus. Romaanin näkökulma keski-iän
ohittaneisiin naisiin yhteisön tukipilarina ja valittuna joukkona on sympaattinen. Vanhenevan väestönosan itseisarvo
erilaista elämänkokemusta edustavina aktiivisina toimijoina
tahtoo nykyään hautautua yhteiskunnan huoltosuhteesta
huolehtimisen alle. Syvempää yhteiskunnallista pohdintaa
tähän toiminnalliseen ja romanttiseen seikkailuun ei mahdu,
mutta se on viihdyttävä ja voimaannuttava spekulatiivisen
kirjallisuuden edustaja. Kuumien aaltojen kanssa kärvisteleville susien yönviileä luontokokemus on inspiroivaa luettavaa.

Ritva Ruotsalainen: Pandora (1996)
Pandoran ja Dafnen tarina ei ole helppo viihderomanssi.
Ihmiskuva on yhtä kyynisen tummanpuhuva kuin kirjan kansikin. Juoni ei tarjoa välitöntä nautintoa. Romaanissa mellastavat kaikenlaiset ”kuvotukset” ja väkivallan kuvaus. Kerronnan
kieli ei kainostele rivompiakaan ilmaisuja.
Lukiessa täytyy muistuttaa itseään, että raadollisten fantasioiden taustalla on mytologis-filosofis-psykoanalyyttinen käsitemaailma. Kirjan varsinaiset oivallukset avautuvat antiikin
maskulinististen myyttien uudelleenkirjoittamisesta, ontologisten ja epistemologisista kysymysten sekä psykoanalyyttisten teorioiden fallosten, toiseuksien, kastraatiopelkojen ja
halun lesbisestä luennasta, kristevalaisten abjektien, butlerilaisen performatiivisuuden, Harawayn kyberfeminismin fiktionalisoinnista.
Pandora on ajatuksia herättävä, räväkän lihaisa tarina hybristä seuraavasta
putoamisesta. Teema on ikiaikainen,
teos kuitenkin myös voimakkaasti
aikansa leimaama.
O heislukemisto ksi kannattaa
ottaa Sanna Karkulehdon ja Ilmari
Leppihalmeen artikkeli ”Jos hän avaisi
tämän olennon?” Lesbohalu ja feministinen epistemologia Ritva Ruotsalaisen
Pandorassa (Naistutkimus 3/2007).
- Virva Hepolampi

Elämänkerrallisen kirjoittamisen työpaja: Muistoista ja valokuva-albumeista paperille
torstai 14.12.2017 ja torstai 8.2.2018 klo 17:30-19:45
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
Elämäkerrallisen kirjoittamisen työpaja auttaa purkamaan
kirjoittamisen lukkoja ja pääsemään alkuun. Tutustu kirjoittavaan minääsi ja opi hyödyntämään valokuvia ja muistoja
kirjoittamisen pohjana. Kahden opetuskerran lyhytkurssi
koostuu luennoista ja harjoituksista, kurssilaiset tuottavat
kertojen välissä tekstiä jota käydään
yhdessä kurssilla läpi.
Tapaamisten välillä on myös mahdollista osallistua vertaistapaamisiin esim.
asiakysymysten tarkistamiseksi tai
muuten kirjoittamisen tueksi.

Säädyllinen ainesosa (2016) käsitteli ansiokkaasti naisten
välistä rakkautta Helsingin Töölössä 1950-luvulla. Hänen kirjojaan on ilmestynyt yhteensä kahdessatoista maassa.
http://www.teos.fi/kirjailijat/leena-parkkinen.html
Ennakkotehtävä 1:
Nimeä viisi sinulle tärkeää esinettä ja kerro itsestäsi niiden kautta. Pituus yhteensä max. 1 liuska.
Ennakkotehtävä 2:
Mistä haluaisin kirjoittaa. Jos aiot käyttää kurssilla
aineistoa, kuten valokuvia, päiväkirjoja etc niin
mainitse siitä.

Osallistujien toivotaan hyödyntävän
työpajaa oman tekstin tuottamiseksi
Mummolaakson kirjoituskilpailuun lesbojen ja bi-naisten elämästä tai Naisten
Ääni -hankkeeseen osallistumiseen
(http://www.naistenaani.fi/naisten-aani-hanke/). Kirjoituskilpailun osallistumisaikaa on jatkettu 28.2.2018 asti.

Osallistumismaksu 10€. Max 12 osallistujaa.
Ilmoittaudu 1.12. mennessä info@mummolaakso.
fi ja maksa osallistumismaksu Mummolaakson
tilille IBAN FI16 6601 0001 1859 82.
Meilaa ennakkotehtävät 7.12. mennessä
leena.parkkinen@hotmail.com.

Kurssin vetäjä Leena Parkkinen on
palkittu kirjailija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja. Häneltä on ilmestynyt
viisi kirjaa. Viimeisin aikuisten romaani kuva: Katja Lösönen
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Kirjoita lesbisestä elämänkokemuksesta!

Tule kannustamaan Helmarit voittoon

Mummolaakson keväällä avaamaan kirjoituskilpailuun lesbojen ja bi-naisten elämästä kaivataan vielä paljon lisää tekstejä. Osallistumisaikaa on jatkettu 28.2.2018 asti.

sunnuntai 26.11.2017 klo 14-16
Telia 5G areena, Urheilukatu 5, 00250 Helsinki

Voit kirjoittaa lyhyesti tietystä elämänvaiheesta tai kokemusalueesta, jonka on ollut sinulle tärkeä. Tai vedä yhteen elämäntarinaasi laajemmin. Voit myös kirjoittaa itsellesi läheisen
lesbon, bi-naisen, naisrakastajan tai muunlaita lesbistä elämänkokemusta omaavan henkilön vaiheista, tai haastatella
toista henkilöä. Kilpailukutsu on tiedotteen liitteenä.

Lähde kannustamaan Suomen naisten jalkapallomaajoukkue
Helmarit voittoon MM2019-karsintaottelussa Suomi-Israel.
Mummolaakso on saanut vapaalippuja, joten nyt joukolla
ilmaiseksi nauttimaan viihdyttävästä matsista innokkaassa
seurassa!
Ilmoittautumiset tekstiviestillä Annelille, puh. 050-435 1845.

Tekstit luovutetaan Työväen arkistoon ja niitä käytetään myös
muisteluaineistona.
Muista: vain me voimme kertoa, miltä lesbinen elämä on
tuntunut. Jätetään kertomuksemme historiaan!

Ekskursio Tampereen teatteriin
Cats-musikaaliin
lauantai 10.3. klo 19
Keskustori 2, 33100 Tampere
Tampereen Teatterille myönnettiin lupa tehdä Andrew Lloyd
Webberin maailmankuulusta suurmusikaalista oma, ainutlaatuinen versio. Cats on valtava musikaali-ilmiö. Vuoden
1981 ensi-illan jälkeen se on rikkonut kaikki ennätykset, ja
sen on nähnyt lähes 80 miljoonaa katsojaa ympäri maailman.

Kuva: Harri Hinkka

Esityskieli on suomi, tekstitys englanniksi ja suomeksi. Esitys
sisältää voimakkaita valoefektejä. Kesto 2 t 15 min.
Saimme varattua Mummolaakson ekskursioon 8 lippua erilaisille paikoille la 10.3. esitykseen: 3 lippua à 64 € (jäsenhinta
60 €) ja 5 lippua à 44 € (jäsenhinta 40 €).
Sitovat ilmoittautumiset 29.11. mennessä info@mummolaakso.fi. Ilmoita, oletko jäsen ja millaisen lipun haluat.

Vuosikokous 2018
lauantai 3.3. klo 18
Ravintolalaiva Wäiski, yläkerta, Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Mummolaakson vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, toimintasuunnitelma ja henkilöiden valinta luottamustoimiin.
Kiinnostuneille jäsenille kokous tarjoaa tilannekuvan yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja vastuuhenkilöistä. Jos olet
valmis ottamaan vastuuta tapahtumien järjestämisessä, tiedottamisessa, järjestöhallinnossa tai -politiikassa, asetu rohkeasti ehdokkaaksi vuoden 2018 hallitukseen.
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Turun Mummolaakso:
Viininmaistajaiset la 11.11. klo 17
TuSetan toimisto, Eerikinkatu 22b B 20, 20100 Turku
Turun Mummojen viininmaistajaiset rennolla meiningillä.
Tällä kertaa ei ole mitään tietyn viinin teemaa, vaan jokainen
ottakoon mukaansa suosikkijuomansa ja lasin. Näissä viininmaistajaisissa voi siis juomana olla mikä tahansa olut, siideri,
lonkero, glögi tai joku alkoholitonkin vastaava! :D :D Muutkin
kuin turkulaiset ovat tervetulleita osallistumaan ja nauttimaan sekä hyvistä juomista että hyvästä seurasta!
Ovikello oven vasemmalla reunalla, rapuista vasemmalle ja 1
kerros ylöspäin.
Mummispikkujoulut Turussa 2.12.
Turun Työväentalo, Eerikinkatu 30, 3. krs
Turun Mummolaakson pikkujoulut vietetään perinteisesti
ydinkeskustassa Työväentalolla. Paikka on varattu, ohjelmaideoita illalle voi ehdottaa turunmummot@gmail.com.

Tampereen mummojen torstaitapaamiset
14.12. Ylevien Mummojen Suomi 100 v.
Etsi, valikoi ja tuo oma youtube videopätkä, kuva, kortti,
musiikki, Suomi-filmin pätkä tai tule vaikka pukeutuneena
kansallispukuusi eli esittele jotain mikä puhuttelee Sinua juuri
tässä ja nyt 100-vuotisessa Suomessa (max 5 minuuttia per
mummo).
Nähdään ja juodaan kaffeeta.
Lisätiedot: tampereenmummolaakso@gmail.com ja avoin
facebook-sivu Tampereen Mummolaakso

Huomaa nämäkin
Unionin bi-naisten ryhmä
Naisasialiitto Unionin tiloissa Helsingin Bulevardilla on
1980-luvulta asti kokoontunut kerran kuussa bi-naisten ryhmä.
Ryhmä on kaikille avoin eikä ryhmään tulijan tarvitse välttämättä
kokea itseään bi- tai panseksuaaliksi, vaan identiteetit voivat näiden lisäksi vaihdella esim. lesboista queer-ihmisiin, määrittelyjä kaihtaviin tai asiaa pohtiviin. Ikähaitari on vuosien saatossa
ulottunut parikymppisistä eläkeikäisiin, ja kävijöiden elämäntilanteetkin voivat olla hyvin monenlaisia. Yhdistävänä tekijänä
ryhmään tulijoilla on halu keskustella seksuaali-identiteettiin liittyvistä kysymyksistä. Keskustelunaiheita saa ehdottaa etukäteen
tai ryhmään tullessaan, tai sitten keskustelu rönsyilee vapaasti
kattaen tilanteesta riippuen kaiken mahdollisen aihepiiriin liittyvän ja elämään kuuluvan.
Ryhmä ei ole ammatillisesti johdettu vaan vertaistukiryhmä,
jossa kaikki ovat mukana osallistujina ja järjestelyjä hoidetaan
vapaaehtoisvoimin. Ryhmässä sitoudutaan luottamuksellisuuteen eikä muiden kertomista asioista ole lupa puhua ryhmän
ulkopuolella. Tavoitteena on, että ryhmä olisi turvallinen tila ja
vuorovaikutus muita kunnioittavaa ja moninaisuutta ymmärtävää. Ryhmä voi osoittautua erityisen tarpeelliseksi esim. elämänmuutosten tai kriisien sattuessa, mutta yhtä hyvin mukaan
voi tulla ihan vaan tapaamaan tuttuja tai tutustumaan uusiin
ihmisiin. Ryhmään tulee vanhojen kävijöiden lisäksi jatkuvasti
uusia osallistujia.
Tervetuloa kaikki keskustelemaan ja nauttimaan teestä, kahvista
ja pienestä naposteltavasta! Tapaamiset ovat klo 18 alkaen joka
kuukauden ensimmäinen keskiviikko, seuraavan kerran 13.12.
osoitteessa Bulevardi 11 A 1. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Voit myös liittyä ryhmän sähköpostilistalle, liittämispyynnöt ja lisätietoa ryhmästä täältä: grimalkin@iki.fi.
Taidekoti Kirpilä
Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6. krs. 00260 Helsinki
Taidekoti Kirpilä on lääkäri Juhani Kirpilän (1931–1988) Suomen
Kulttuurirahastolle lahjoittama koti, jossa on esillä hänen keräämänsä suomalaisen taiteen kokoelma. Avaran töölöläiskodin
viehättävässä miljöössä voi tutustua tunnettujen taiteilijoiden
teoksiin 1850-luvulta aina 1980-luvulle asti.

Vinokino Helsinki 9.-12.11.
Andorra, Eerikinkatu 11, 00100 Helsinki
Tsekkaa ainakin nämä, lipuista alennusta Mummolaakson
jäsenkortilla:
to 9.11. klo 20 The Ring Thing (USA 2017)
pe 10.11. klo 19 The Untold Tales of Armisted Maupin (USA
2017) ja klo 21 The Duke of Burgundy (UK 2015)
la 11.11. klo 15 Oh-Be-Joyful-lyhytelokuvakooste ja klo 17
Signature Move (USA 2017)
Launtai-iltana myös festariklubi Peijakas! <3 Vinokino
Bar Dubrovnikissa.

Queer-opastukset johdattelevat tarkastelemaan kokoelman
teoksia vinolla katseella su 12.11. ja su 3.12. klo 14.30 alkaen.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

LESBISIÄ BLOGEJA

www.mummolaakso.fi
PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.facebook.com/groups/mummolaakso
www.facebook.com/mummolaaksory (avoin)
Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2018 27 €, pienituloisilta 17 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €

http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/blogi
Suomen historiaa, nykyhetkeä, taidetta tai kulttuuria LHBTIQ
-näkökulmista

Setan sateenkaarisenioriryhmä
Loppuvuoden tapaamiset: Kantin Pysäkki (Humalistonkatu 4,
00250 Helsinki) ke 13.12. klo. 17-19

www.qwearfashion.com
Lesbian-focused fashion blog
http://rainbowfeelings.de
Blog für Frauen, die Frauen lieben
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Editor: Virva Hepolampi, Taitto: Liisa Karvonen

Kinaporin palvelukeskus (Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki,
Fiilis4-tila neljännessä kerroksessa)
ma 20.11. klo. 15-17, ma 18.12. klo. 15-17
Tule mukaan vapaamuotoiseen porinaryhmäämme!
Lisätietoja antaa: Touko Niinimäki, Seniorityön koordinaattori
touko.niinimaki@seta.fi +358 50 354 0656

