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Mummot kävelylle
Mummolaakso, meidän oma hieno yhdistys, järjestää tans-
seja, vierailuja, lukupiirejä ja paljon muuta. Entä, jos kai-
paamme vielä jotain? Mikäs siinä, onnistuu. Mummolaakson 
hallituksen kiireitä ei tarvitse lisätä, vaan teemme sen itse. Yli 
kolme vuotta ovat pelinaiset kokoontuneet läiskimään kort-
tia, syömään herkkuja ja nauramaan paljon. Nyt tuli mieleen 
kävely. 

Kävely on maalla etenemistä jalkojen varassa siirtämällä jal-
kaa toisen eteen ja liikuttamalla kehoa sen yli. 

Kävely on hyvä tapa liikkua. Kunto kohenee, uusia maisemia 
löytyy, mieli virkistyy. Parasta kävely on seurassa, naisseu-
rassa. Voi rupatella mukavia kävelyn ohessa. Olemme perus-
taneet facebookiin Mummolaakson kävelijät –sivuston. 
Siellä voi ilmoittaa kävelyreissuista, niin että muut halukkaat 
löytävät mukaan. Kävelylle voidaan lähteä arkena, viikonlop-
puna, juhlapäivinä. Niin Helsingissä kuin muuallakin. Kävely 
voi olla lyhyempi lenkki tai pitkä retki. Lämpimästi tervetu-
loa liittymään ryhmään. Jos et käytä facea, voit laittaa vies-
tin Tarjalle, p. 045 6051707. Ensimmäinen pidempi retki on 
suunnitteilla 21.4.

- Tarja

Tutustuminen Reitzin kotimuseoon

sunnuntai 28.4. klo 15 
Apollonkatu 23 B 64, 00100 Helsinki 
Ekskursioita taiteenharrastajien kotikokoelmiin jatketaan 
Töölössä. Museoon on vapaa pääsy. Vierailun jälkeen tavataan 
klo 16.30 Töölön Sävelessä omakustanteisesti. Ilmoittaudu 
info@mummolaakso.fi, jos haluat mukaan  pöytävaraukseen. 

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

torstai 25.4. klo 18 
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,  
Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Sekä Johanna Laitila että Aris Fioretos tavoittelevat romaa-
neissaan menneisyyden kertomattomia tarinoita.

Lapissa sota-aikana kasvavan Elsen lapsuutta Lilium rega-
lessa (Gummerus, 2018) värittää juureva perheyhteys. 
Nuoruuden tähtihetkiin kuuluu verisiskon löytäminen ja kuk-
kaan puhkeava fyysinen rakkaus, kääntöpuolella ovat kohta-
lokkaat menetykset ja ihmissuhteiden sirpaleet. Mummon 
elämänstrategia ”koitama kestää” siirtyy sukupolviketjussa 
eteenpäin. Pohjoisen luonto, veri ja kieli ovat kertomuksessa 
vuolaana virtaavia elämän aistivoimaisia rihmastoja. Suru, 
häpeä ja syyllisyys jähmettävät niiden vitaalin liikkeen pysäh-
tyneisyyteen, katkovat vuorovaikutusta ja vääristävät kehon 
viestit. Nykyaikaan ulottuva sukupolviromaani kurkistaa myös 
sherrykahvitansseihin. Ajat muuttuvat mutta ihmiset koke-
muksineen elävät omassa todellisuudessaan.

Ensimmäisen saksalaisen naislentäjän Melli Beesen elämä 
on inspiroinut Fioretoksen rakkausromaania Nelly B:n sydän 
(suom. Outi Menna, Teos 2018). Verenkiertoa ylläpitävä elin 
joutuu turbulenssiin sekä kehollisesti että kuvaannollisesti, 

Mummiksen vappupiknik Kalliossa 

keskiviikko 1.5. n. klo 14 alkaen 
Tarja Halosen puisto, Eläintarhantie,  
00530 Helsinki
Vapaamuotoinen vappupiknik Helsingin Kaupunginteatterin 
nurkilla Hakaniemessä. Porukkaa on yleensä tullut paikalle 
iltapäivällä vappukulkueiden ja  -puheiden jälkeen.

Keväisiä lauluja ja poliittisia mielipiteitä saa esittää. Tai vaan 
nauttia eväistä ja hyvästä seurasta. Eväskorit ja peffanaluset 
ovat suotavia lisävarusteita, säävarauksella myös välihousut.

Hejsan, skål!

kun sydänsairaaksi todettu lentäjä Nelly hakee elämäänsä 
uutta suuntaa ja rakastuu nuoreen Irmaan. Uuden seksuaali 
-identiteetin löytämisen myötä Nelly heittäytyy sotienvälisen 
Berliinin vapautuneeseen, kuohuvaan yöelämään, riskit tie-
dostaen. Vaikeuksien kasvaessa Nellyn ohjenuorana on ”tär-
keintä elämässä on pysyä kuosissa”.

Elämän suuria tragedioita synnyttävät häikäiseviä mahdolli-
suuksia avaavat käännekohdat, joiden lupaus onnesta onkin 
katoavaa, ja lopuksi historian hämäriin piiloutuvaa. Naista 
rakastavien naisten kohdalla tarina on tuttu, mutta näissä fik-
tioissa kauniisti kerrottu.

- Virva Hepolampi
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Ilta Anne Listerin kanssa 

perjantai 3.5. klo 18 
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,  
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
Teemaillassa heittäydytään historian kiehtovimpiin lesboi-
koneihin lukeutuvan Anne Listerin (1791-1840) pauloihin, 
tutustutaan hänen päiväkirjoistaan ja kirjeistään tehtyihin 
tutkimuksiin sekä hänen elämäänsä pohjautuvaan uuteen 
draamasarjaan Gentleman Jack, joka alkaa HBONordicissa 
23.4.

Sen jälkeen kun tutkimustyö Listerin eeppisistä, 4 miljoonaa 
sanaa käsittävistä päiväkirjoista alkoi tuot-
taa julkaisuja 1980-luvulta alkaen, hänen 
erikoinen elämäntarinansa on vähitellen 
kerännyt kasvavan ihailijakaartin. Anne 
ei ollut vain vahvatahtoinen liikenainen 
vaan myös sukupuolinormeja haastanut 
matkailija ja ennen kaikkea arkailematta 
oman seksuaalisen identiteettinsä mukai-
sesti elänyt lesbo. Vuodesta 1806 alkaen ja 
kuolemaansa asti Anne dokumentoi päivä-
kirjansa sivuille muun ohessa lukuisat nais-
suhteensa intiimejä yksityiskohtia myöten. 
Ne paljastavat, että naisten väliset erootti-
set suhteet eivät olleet niin käsittämätön 
ajatus yrjöjen ajan säätyläis- ja porvarisnai-
sille kuin Jane Austenin ja Brontën sisarus-
ten romaanikuvaukset antavat ymmärtää.

Päiväkirjat on luokiteltu Unescon 
M a a i l m a n  m u i s t i  – o h j e l m a n 
d o ku m e ntt i p e r i ntö ko hte e ks i . 
Perustelujen mukaan ”päiväkirjat 
tekee ainutlaatuisiksi kattava ja tus-
kallisen rehellinen kuvaus elämästä 
lesbona, ja oman ominaislaadun 
pohdinta. Ne ovat avanneet uusia 
tutkimussuuntia brittiläiselle suku-
puolen ja naisten historian tutkimukselle.”

Anne Listerin päiväkirjat ja matkamuistiinpanot on digitoitu 
University of Huddersfieldin History to Herstory –projektin 

verkkohakemistoon ja niitä voi selailla sivuilta 
library.hud.ac.uk/calmview/

Helpommalla pääsee jyvälle lukemalla tois-
taiseksi ainoan kokonaisen elämäkerran, 
Gentleman Jack: A Biography of Anne Lister, 
Regency Landowner, Seducer and Secret 
Diarist (Angela Steidele & Katy Derbyshire, 
2018).

Sally Wainwrightin ohjaama draamasarja 
alkaa vuodesta 1832, jolloin Anne Lister palaa 
Pohjois-Englannissa sijaitsevalle sukutilal-
leen yritettyään turhaan pyydystää naispuo-
lista elämänkumppania aristokraattisemman 
High Societyn parista matkoillaan Euroopassa 
ja Englannissa. Anne asettuu West Yorkshiren 
Halifaxiin, ryhtyy edistämään tilanhoitoa ja yri-
tystoimintaa sekä etsimään itselleen vaimoa.

Entiset heterot - kirja vanhan ilmiön uu-
denlaisesta tulemisesta

keskiviikko 22.5. klo 17 
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,  
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
Vuonna 2015 joukko sateenkaarevia yksinhuoltajanaisia vietti 
iltaa turkulaisessa joenvarsiravintolassa. Pian yksi joukosta 
tuhahti: pitääkö niistä miehistä paasata täälläkin! Keskustelut 
olivat nimittäin kulkeneet koko illan samaa rataa: miten selvitä 
uudessa elämäntilanteessa ja identiteetissä, kun heteroavio-
liitto olikin osoittautunut epäsopivaksi elämäntavaksi. Suurin 

osa paikalla olijoista 
ol i  ”myöhäisherän -
neitä” tai vähintäänkin 
”myöhäänaktivoitu-
neita” äitejä, jotka oli-
vat hiljattain eronneet 
tai suunnittelivat eroa-
vansa  miehestään . 
Huomasimme, että me 
entiset heterot olimme 
lukumääräisesti merkit-
tävä joukko esimerkiksi 
sateenkaariyksinhuol-
taj ien toiminnassa, 
mutta silti kovin näky-
mättömiä y leisessä 
sateenkaarikeskuste-
lussa. Turkulaisesta 
illanvietosta inspiroitu-
neina päätimme sek-
suaaliterapeutti Outi 
Santavuoren kanssa 

pistää pystyyn vertaistukiryhmän, mikä lopulta johti kirja-
projektiin. Ilmiö on kiinnostava historiallisesta näkökulmasta: 
kaapista tulemisen ja homouden historiassa myöhäinen 
herääminen seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin on tyy-
pillisesti tapahtunut juurikin heteromuottiin ahtautumisen 
jälkeen. Nykyisessä, poikkeuksellisen suvaitsevaisessa yhteis-
kunnassamme asetelma on kiepsahtanut päälaelleen: aiem-
paa useammin tyypillisin lhbtiq-kertomus on ”varhainen 
herääminen”, jolloin me heteroelämää kokeneet tunnemme-
kin olevamme marginaalissa.  

Kirja Entiset heterot - kuinka löysin itseni sateenkaaren alta 
ilmestyy Atenan kustantamana toukokuun puolivälissä. Kirja 
kokoaa yhteen kahdeksan naisen, kahden miehen ja yhden 
muunsukupuolisen kertomukset uuden identiteetin löytämi-
sestä. Teos valottaa myös läheisten, kahden entisen hetero-
puolison, kahden lapsen ja yhden nykypuolison mietteitä. 
Teoksen ovat toimittaneet FT, historioitsija Rose-Marie Peake 
sekä KM, seksuaaliterapeutti Outi Santavuori.

Rose-Mar ie  Peake on ker-
tomassa k i r jan taustoista . 
”Myöhään - ja varhainheräämi-
sen” kokemuksia eri lbtq-suku-
polvien välillä pohditaan myös 
yleisökeskustelussa. Kahvi- ja 
teetarjoilu.

Jos haluat ostaa kirjasta oman 
kappaleen mukaan tilaisuudesta 
(25€), meilaa nimesi ja puhe-
linnumerosi os. info@mummo-
laakso.fi. 
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Sherrykahvitanssit & karaoke 

lauantai 29.6. klo 17-23 
Bottan juhlasali 2. krs, Museokatu 10,  
00100 Helsinki
Mummolaakson mahtavat päivätanssit kaikenikäisille  
naisille huipentavat jälleen Pride-viikon hyvät tunnelmat. 
Vienti tanssilattialla alkaa heti ja hulvatonta irroittelua riittää 
viisi kokonaista tuntia. DJ Lailis pitää tanssijalat liikkeessä ja 
Minniksen karaoke villitsee naiset klo 18-22.

Näistä kemuista ei kannata jäädä paitsi.

Liput 10/15€, alennus Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjes-
töjen kortilla. Bileet ovat naisille, ikäraja 18 v.

Seurasaari-retki

tiistai 25.6. klo (16) 18
Ulkoilua hyvässä seurassa Seurasaaressa. Ota halutessasi 
mukaan kävelysauvat ja retkievästä. Aurinkoisella säällä ulkoi-
lun voi aloittaa klo 16 uimalasta, naisten aidatulta nudistiran-
nalta (saaren länsirannalla). Uimala oli 1970-1980-lukujen 
taitteessa lesbojen suosiossa. Siellä hengailtiin yksin tai poru-
kalla, ja auringonoton ohella bongailtiin muita lesboja ja nais-
pareja - flirttailua ja 
iskumeininkiä pois-
sulkematta. Tule tes-
taamaan historiallisen 
naturistiuimalan ran-
tatunnelma mummo-
jengin kanssa eevan 
asussa tai oben ohne. 
Uimalassa  on  WC, 
ulkosuihku ja puku-
suoja.

Klo 18 alkaa reipas kävelyretki Seurasaaren sillan saa-
renpuoleisessa päästä Mieritzin kahvihuoneelta jatkuen 
kirkkoveneiden kautta saaren ympäri. Suotuisalla säällä 

otetaan i l lan päät-
teeksi Kyykkäkentällä 
e r ä  p e t a n k k i a , 
Mummolaakson alku-
vuosien suosikkipe-
liä ja halukkaat voivat 
jäädä nautiskelemaan 
eväitä grill ipaikalle. 
Seurasaareen kulkee 
keskustasta bussi 24.

Mummo-osasto Helsinki Priden kulkueessa

lauantai 29.6.
Vierivät kivet eivät sammaloidu. Tämän vuoden Helsinki 
Priden teema on LIIKE! Tule mukaan kulkueeseen näkymään 
ja pitämään ääntä kypsempien ikäluokkien lbt-naisten puo-
lesta.

Mummolaakso osallistuu omalla osastolla, jonka tunnistat 
tutusta keltaisesta banneristamme. Lähtöpaikka ja aikataulu 
ilmoitetaan lähempänä. Auringonkukan keltaista saa suosia 
pukeutumisessa!

Uusia jäseniä Mummolaakson hallituk-
sessa
Yhdistyksen 2019 hallituksessa jatkavat puheenjohtajana 
Minna, varapj:nä Virva sekä kahdeksan muuta jäsentä viime 
vuoden kokoonpanosta: Anitta, Anneli, Liisa, Miia, Nina, 
Sanna, Teija ja Ursula. Tiimiin tuli mukaan kaksi uutta tekijää, 
vallaton huumorilla kyllästetty ja toinen rauhallinen humo-
risti. Syntyneet samana päivänä joskin ikäeroa on 10 vuotta. 
Molempien lempiväri on sininen ja tieteis- ja fantasiakirjat ja 
leffat ovat ykköslemppareita. 

Tiina, se vallaton, on lähtenyt Mummolaakson toimintaan 
ajatuksenaan tutustua ihmisiin ja ollakseen mukana järke-
vässä yhdistystoiminnassa. Hän on omien sanojensa mukaan 
nainen parhaassa iässä. Tiina haluaisi nukkua talviunta kuin 
karhu ja nauttii herättyään kesän valoisuudesta ja läm-
möstä. Harrastuksena hänellä on frisbeegolf ja vesijuoksu. 
Tulevaisuudelta Tiina toivoo terveyttä ja haluaa viettää aikaa 
ystävien kanssa. Musiikkimieltymys liikkuu suomalaisesta räp-
piin ja siitä Elvikseeen. 

Hiljaisempi humoristi Hannele on lähtenyt mukaan samoista 
syistä kuin Tiinakin. Hannelen harrastuksia ovat musiikki, käsi-
työt ja lukeminen. Lempimusiikkia on klassinen ja erityisesti 
barokkimusiikki. Vapaaehtoistyö Setan kokemuskouluttajana 
ja MLL:n turvakodissa sekä uudessa Turvaverkkotoiminnassa 
ovat Hannelelle tärkeitä. Tulevaisuudelta hän toivoo terveyttä 
ja suunnittelee kunnon kohentamista.

Molemmat ottavat vakavasti tehtävänsä Mummolaakson hal-
lituksessa.

- Hannele
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Viikonloppuleiri Särsjärven rannalla 

perjantai - sunnuntai 20.-22.9.2019  
Hämeenlinnatie 357, 17500 Padasjoki
Syysleirille matkataan tänä vuonna Padasjoelle. Majoitustilat 
ovat leirikeskuksen päärakennuksessa, jossa vuodepaikkoja 
on 46, joten tilaa riittää kaikenlaiseen toimintaan.

Käytössämme on rantasauna sekä kylpytynnyri. Rannalla on 
nuotiopaikka ja muutama soutuvene. Isossa keittiössä kok-
kaillaan yhdessä aamiaiset, muut ruokailut hoitaa vanha 
tuttu emäntämme Eija.

Viikonlopun aikana voi virkistäytyä saunomalla, uimalla ja 
kalastelemalla. Notskipaikalla hengaillaan makkaraa pais-
tellen, kaloja grillaten ja nokipannunnukahveja keitellen. 

Kuva: Mari Mansikkamäki

Lisäohjelmana perinteiset mölkkykisat sekä muita seurape-
lejä. Omia polkujaan kulkeville löytyy ulkoilu-, marjastus- ja 
sienestysmaastot. Valinnanvaraa siis riittää.

Perjantai-illasta sunnuntaihin kestävän täysihoitoviikonlopun 
hinta on Mummolaakson jäsenille 100€ ja ei-jäsenille 150€. 
Majoitus on 2-4 hengen huoneissa riippuen osallistujamää-
rästä. Koirat ovat sallittuja. Pakkaa mukaan lakanat, pyyhe 
ja virvokkeet. Omat kalastus- ja muut liikuntavarusteet voi 
tuoda mukanaan. Ilmoittautuminen 15.8. mennessä: info@
mummolaakso.fi.

Matkaa Helsingistä on 160 km ja Tampereelta n. 115 km. 
Kysele tarvittaessa kimppakyytiä Mummiksen fb-ryhmässä. 
Lisätiedot ja kuvat: https://www.hollolanseurakunta.fi/
kirkot-ja-tilat/leiri-ja-kurssikeskukset/sarsjarven-leirikes-
kus-padasjoki-

Mummolaakson 25-vuotissyntymäpäivien 
Juhlatanssit

lauantai 31.8. klo (19) 20-01 
Ravintola Väinö Kallio Hämeentie 11, 00530 Helsinki
Totta se on, Mummolaakson perustamisesta 13.8.1994 on 
pian kulunut neljännesvuosisata. Yhteisöllistä henkeä ovat 
alusta asti olleet tukemassa tanssimisen vahva traditio ja 
monet ikimuistoiset illanvietot. Näissä tansseissa juhlitaan 
naistenvälistä säpinää, kipinää ja ystävyyttä spesiaaliohjel-
malla ravintola Väinö Kallion historiaa henkivässä art deco 
-miljöössä.

Illan aluksi tarjoamme Mummolaakson jäsenille lasin kuohu-
vaa syntymäpäivän kunniaksi klo 19-20. Klo 20 alkaa juhlinta 
isommalla porukalla.

Suomen ainoa lesbokuoro, iki- ihana 
Kaupungin Naiset laulaa kotimaisen lyrii-
kan sanoittamaa ja Petra Lampisen sävel-
tämää sielukkaan humoristista musiikkia. 
Suomen makein naisbändi, kuusihenkinen 
Jonna Ortju & Namu vauhdittaa meininkiä 
ammattilaisottein tanssi- & iskelmämusii-
killa vetäen myös railakkaampaa bilemu-
saa. Hittiputkea ja ikivihreää riittää myös DJ 
Lailiksen levylautaselta.

Vahva ehdokas illan suosikkijuomaksi on 
Mummolaakson oma nimikko-olut, jota 
myydään vain näissä bileissä!

Bileet ovat naisille, ikäraja 18v.

Liput 10€/15€ + eteispalvelumaksu. 
Alennus Mummolaaksojen ja Setan jäsen-
järjestöjen jäsenkortilla.


