1 2016
Jäsentiedote
Majakanvartija - Tuokioita Tove
Janssonin jalkojen juuressa
lauantaina 2.4. klo 16
Teatteri Avoimet Ovet
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

Vuosikokous ja tanssit
lauantaina 12.3.
Ravintola Laulumiehet
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Mummolaakson vuosikokous alkaen klo 18 ja jatkuen tansseilla klo 20. Käsitellään sääntömääräiset asiat: tilinpäätös,
toimintakertomus, talousarvio, toimintasuunnitelma ja henkilöiden valinta luottamustoimiin. Jos haluat tehdä yhdistyksessä tapahtumia, tiedottamista, politiikkaa tai hoitaa
hallintoa, tule mukaan tapaamaan yhdistyksen aktiiveja. Jos
voit sitoutua pitkäjänteiseen toimintaan, asetu ehdokkaaksi
vuoden 2016 hallitukseen.
Vuosikokoukseen osallistuvat jäsenet pääsevät jatkamaan
iltaa tansseilla eteispalvelun hinnalla. Illan aikana on luvassa
tanssillista yllätysohjelmaa. DJ Lailis vauhdittaa.
Liput vain käteisellä: jäsenet 8 € / ei jäsenet 10 € + eteispalvelumaksu, 18v.
Alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen
jäsenkortilla.

Kolme Tovea. Kolme tämän päivän naista. Kolme teemaa:
uskallus, rakkaus ja taide!
Näytelmässä kolme erilaista naista peilaa omaa elämäänsä
Tove Janssonin elämäntarinaan. Majakanvartija ei ole perinteinen elämäkertadraama Tove Janssonista, vaikka hänen
elämänvaiheitaan seurataankin lapsuudesta aina viimeisiin
hetkiin.
Majakanvartijan naiset sukeltavat muistoihinsa, hyppäävät
muumiriippuvaisten terapiaryhmään, osallistuvat Hemulin
väitöstilaisuuteen Tove Janssonista, yrittävät levätä taiteilijaresidenssissä ja palaavat taas tapaamaan Tovea.
Tove Jansson on näytelmän naisille rohkeuden ja uskalluksen
esikuva. Jokainen heistä toivoo, että oman epävarmuuden
hetkellä Toven kaltainen ihminen tulisi ja sanoisi hymy huulillaan: ”Juuri näin. Näin saat tehdä. Näin saat elää.” Mutta
tuleeko Tove?
käsikirjoitus: Anna Krogerus ja työryhmä
ohjaus: Sakari Kirjavainen
rooleissa: Anu Koskinen, Eeva Putro, Ella Pyhältö
Esityksen kesto n. 2 h 10 min, esityksessä on väliaika. Tekijät
tutuiksi – yleisökeskustelua työryhmän johdolla esityksen
jälkeen.
Sitovat ilmoittautumiset torstaihin 10.3. mennessä:
info@mummolaakso.fi, ilmoita varatessasi oletko jäsen.
Esityksiä on 28.4. asti: www.avoimetovet.fi
Ei näköispatsas, vaan käyttötaidetta. Sellainen on Teatteri
Avoimien Ovien Majakanvartija, ei-perinteinen elämäkertanäytelmä taiteilija Tove Janssonista. - Sanna Kangasniemi, HS

Tanssit Wäiskissä
lauantaina 23.4. 2016 klo 20-02
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Huhtikuussa tanssitaan Ravintolalaiva Wäiskin keskikerroksessa. Ohjelmasta tarkemmin lähempänä.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
keskiviikkona 20.4. klo 18
Unionin Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Tämänkertaisten lukemistojen, kahden uuden romaanin ja yhden klassikkonovellin, yhdistävänä aasinsiltana ovat meri ja
konfliktit. Keskustelun pohjaksi voi tutustua yhteen tai useampaan tekstiin.

Iida Rauma: Seksistä ja matematiikasta
(Gummerus 2015)
Iida Rauman esikoisromaani
Katoamisten kirja ilmestyi 2011, ja tuotantoon kuuluu myös queer-feministisen Ménage à trois -pornolehden
päätoimittaminen. Uusi romaani kertoo Erikasta, Tuovista ja Annukasta, ja
sen 473 sivua polveilevat ristiriitaisten ihmisten tarinan kautta kysymyksiin ruumiista ja järjestä, kaaoksesta ja
järjestyksen etsimisestä, ympäristökriisistä ja kulutuksesta, sukupuolista ja
kummituksista.
Kirjailija palkittiin 2015 Kalevi Jäntin
kirjallisuuspalkinnolla, jossa kiitettiin
Rauman kykyä luoda komplekseja henkilöitä ja kuvata näiden tunne- ja kokemusmaailma sekä taitoa pitää tarinassa
veto ja samalla rakenne ilmavana.

Emmi Itäranta: Kudottujen kujien kaupunki (Teos 2015) / The City of Woven
Streets; The Weaver (tulossa)
Menestyksekkään Teemestarin kirjan
jälkeen Itäranta on työstänyt myös seuraavan fantasiaromaaninsa sekä suomeksi että englanniksi.
Eristetyllä, toistuvien tulvien uhkaamalla saarella eletään ankarassa järjestyksessä Neuvoston valvonnassa.
Legendat kertovat toisenlaisesta menneisyydestä. Saaren ahdistavien mysteerien jäljille joudutaan kun kutoja Eliana
kohtaa mykän Valerian. Vangitsevien
juonenkäänteiden ohella tarinaan
punohtuu kannanotto inhimillisyyden,
unien ja rakkauden puolesta.

Ernest Hemingway: ’Meri muuttaa’,
kokoelmassa Kilimandšaron lumet
(1958); ’Muodonmuutos’, kokoelmassa Ensimmäiset 49 kertomusta
(1991) / ’The Sea Change’ (1931)
Lyhyessä novellissa mies ja nainen keskustelevat kahvilassa. Viitteelliseksi jäävän dialogin keskiössä on suhdekonflikti
ja sen ratkaiseminen. Alexander Popen
sitaatin kautta nousee myös eettinen
kysymys elämän hyveistä ja paheista:
“Vice is a monster of so frightful mien.
As to be hated needs but to be seen;
Yet seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace.” Ulkokirjallisena kuriositeettina
novelli tuo mieleen, että Hemingwayn
ystäväpiiriin kuului Gertrude Stein, joka
Hemingwayn mukaan oli pitänyt miesten välistä seksiä iljettävänä.
Alkukielinen novelli on luettavissa netissä:
https://lostgayfiction.wordpress.com/
2011/06/23the-sea-change-by-ernesthemingway/
- Virva Hepolampi

Huomaa myös nämä leffat:
Carol (2015) tuli ensi-iltaan 19.2. ja ihastuneita katsojia on riittänyt.
Lesboromantiikkaa ja 50-lukunostalgiaa upeimmillaan.
Tanskalainen tyttö (2015) Todellisuuteen pohjautuva dramatisointi ensimmäisestä
1930-31 Saksassa suoritetusta sukupuolenkorjausprosessista, jossa maisemamaalarina tunnetusta Einar Wegeneristä muotoutuu Lili Elbe.
Suffragette (2015) Ylistetty ja huippunäyttelijöiden tähdittämä elokuva kertoo brittiläisten suffragettien eli naisten äänioikeutta ajaneen naisasialiikkeen toiminnasta
1910-luvun Britanniassa. Tulossa ensi-iltaan 8.4.
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EuroGames Helsinki 2016 - Sporttia ja
kansainvälisiä kohtaamisia 29.6.-2.7.
Helsinki Priden aikaan urheilu- ja liikuntaseura H.O.T. ry
isännöi Helsingissä LGBTIQ-urheilijoiden EuroGames-kisat.
Kisoihin odotetaan 3000 urheilijaa ja paria tuhatta muuta vierailijaa. Itse urheilukilpailujen lisäksi EuroGamesit yhdessä
Pride-festivaalin kanssa tuovat pääkaupungin keskustaan
Kansalaistorille kansainvälisen kisakylän seremonioineen ja
oheistapahtumineen. Tapahtuman suojelija on presidentti
Sauli Niinistö.
Rekisteröityminen 14 eri lajiin on käynnissä. Lisäksi kaivataan
vapaaehtoisia mm. eri lajeihin, järjestyksenvalvojiksi, kuljettajiksi, ensiapuun, akkreditointipisteeseen sekä ulkomaisten
kisavieraiden kotimajoittajiksi.
Lisätiedot: http://2016.eurogames.info

GrannyGames perjantaina 1.7.
Perjantai-iltapäivänä Mummolaakso järjestää kisakylässä
koti- ja ulkomaisille kypsille naisille leikkimieliset mummokisat. Lajit juontavat kotimaisesta lepakkoperinteestä ja ovat
enemmän seurallisia kuin urheilullisia valmiuksia vaativia.
Tuomarointi on reilua mutta säännöt sovellettuja yksilöllisten
variaatioiden huomioimiseksi. Joukkuelajeihin voi ilmoittaa
oman porukkansa etukäteen tai liittyä mukaan spontaanisti
kisojen alkuryhmäytymisessä. Tarkemmat tiedot lähempänä.
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Turun Mummolaakson karaoketanssit

Turun Mummolaakson risteily 16.-17.4.

lauantaina 19.3. klo 19-01
Työväentalon Sali, Eerikinkatu 30, 3. krs, Turku

Ilmoittaudu supersuositulle Turku-Tukholma-Turku
Mummoristeilylle! Lähtö lauantaina Viking Amorellalla
Turusta 16.4. klo 8.45 ja paluu sunnuntaina 17.4. klo 7.35.
Kukin varaa hyttinsä itse, ja mieluusti myös klo 12 alkavan
buffet-ruokailun. Hyttejä kannattaa varata esim. porukalla,
niin tulee edulliseksi.
Ilmoittaudu Paulalle, kun olet varannut matkan: 044-5073884.
Pyrimme varaamaan ruokailuun oman tilan, jotta saadaan
koko joukko kasaan jo alkumatkasta.
Lisäkysymyksiä saa laittaa vaikka Turun Mummolaakson fb-sivulle ja ne jotka osaavat vastata, vastaavat.

Liput 8/10€, hintaan sisältyy pientä purtavaa. Omat virvokkeet mukaan. HUOM!!! Toivotamme tervetulleiksi
myös Nallet ja Seniorit. Työväentalo sijaitsee kätevästi
keskustassa osoitteessa Eerikinkatu 30, Turku, Åbo.
Tervetuloa!

www.turunmummolaakso.net
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Hei, me vanhetaan! - Asumishankkeita ja vanhuspalvelua lhbt-ikäihmisille
meillä ja muualla
Mummolaakson kahvi-illassa Unionilla 4.2.2015 kuultiin Turun Seudun Setan toteuttaman kyselyn tuloksista,
Turussa tekeillä olevasta sateenkaaripalveluyhteisöstä sekä
Yhdenvertainen vanhuus -projektin työntekijöiden näkemyksiä ulkomaisista palvelukonsepteista lhbt-senioreille.

Yleisökeskustelussa kuultiin myös Aktiiviset seniorit ry:n
Helsingissä käynnistämistä yhteisöllisen asumisen hitas-senioritaloista (Loppukiri Arabianrannassa 2006 ja Kotisatama
Kalasatamassa 2015).

Turun Seta on mukana asiantutijatahona turkulaisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa 30 omistus- ja vuokra-asunnon asunto-osakeyhtiö sateenkaarihenkisille ihmisille
ilman ikärajoitetta. Tontille kaavaillaan kotisairaanhoidon
pistettä yksityisenä palveluna ja alueen tulisi soveltua myös
muistisairaille. TSS keräsi kevään ja kesän aikana taustatietoja
asumistarpeista ja -toiveista verkkokyselyllä, jota levitettiin
mm. Mummolaakson kautta.

Salla-Maija Hakola ja Outi Tjurin YVV-projektista kertoivat mm. 2007 avatusta Triangle Square -asuinkompleksista
Hollywoodissa, jonka rakennutti Gay & Lesbian Elder Housing
(GLEH) osin lahjoitusvaroilla. GLEH sulautui hiljattain Los
Angelesin LGBT Centerin kanssa tehostaakseen vähävaraisille
lgbt-senioreille suunnattujen asuntojen rakentamista. Osa
Triangle Squaren asunnoista on kiintiöity erityisesti hiv-positiivisille ja asunnottomille.
Ikääntyvien sateenkaaripalvelujen kärkimaassa Hollannissa
yli 50-vuotiaiden lgbt-ihmisten asumista, terveyttä ja
hyvinvointia edistävä Rose50+ (Pinkki50+) -konsortio ylläpitää yhteisöllistä nettipalvelua ja vapaaehtoisten muodostamaa ’lähettiläiden’ verkostoa. Lähettiläät edistävät
sateenkaarisenioreiden emansipaatiota toimien paikallisina
yhteyshenkilöinä ja neuvottelijoina lgbt-yhteisön, järjestöjen,
kuntasektorin ja senioriorganisaatioiden välillä. Hollannin
tasa-arvojärjestö COC on lisäksi kehittänyt sertifikaatin
sateenkaariystävälliselle vanhuspalveluille. Sertifikaatin saadakseen vanhuspalveluorganisaatiot maksavat auditoinnista,
ja sen läpäistyään saavat pinkin sertifikaatin osoituksena henkilökunnan ja johdon ammattitaidosta seksuaalisen moninaisuuden huomioimisessa.

Ikäihmisten hoidolle ja asumiselle on kehkeytymässä
Suomessakin huomattavasti enemmän vaihtoehtoja kuin
ennen. Kaupallinen tarjonta kasvaa kohisten. Vanhusväestön
määrän kasvu on noussut päivittäiseksi uutisaiheeksi, ja sen
myötä keskustelu vanhempien ikäluokkien aktiivisuuden
ylläpitämisestä, henkisestä hyvinvoinnista ja sosiaalisista
tukiverkoista. Sateenkaari-ihmisten yhteisölliseen toimintaan perustuvat hankkeet eivät tässä valossa näytä niinkään
utooppisilta ideoilta vaan toteuttajiaan odottavilta konsepteilta. Oli sitten kyse asumis- ja hoivapalveluista, elämänlaatua ylläpitävästä tukitoiminnasta tai tasa-arvon edistämisestä
vanhussektorilla.
- Virva Hepolampi

uuden
Muistathan että on ka.
jäsenmaksun 2016 ai
tasalla!
Pidä jäsenkorttisi ajan

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

SEURATTAVAA MUUALLA

www.mummolaakso.fi
PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.facebook.com/groups/mummolaakso
www.facebook.com/mummolaaksory (avoin)

http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs
SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti

Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2016 25 €, pienituloisilta 15 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €

https://uklesfic.wordpress.com
UK Lesbian Fiction - Authors, releases, events
www.lesbiskmakt.nu
Händelser, kultur och platser i nutid och dåtid
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Taitto: Liisa Karvonen, Editor: Virva Hepolampi

Jussi Pukkila kertoi, että kyselyvastauksia saatiin 142, joista
75 oli naisilta ja isoin osa vielä työikäisiltä. Enemmistö vastaajista toivoi vanhuuden asunnokseen 2-3 huoneen vuokra-asuntoa kooltaan 40-60 m2, jonne muuttaisi vasta
70-vuotiaana. Useimmat näkivät kaupunkikeskustan reuna-alueen olevan paras sijainti; ydinkeskustan, lähiöiden ja
kaupungin reuna-alueiden välillä kannatus jakautui tasaisesti.
Niitä, joille pääasiassa seksuaalisiin ja sukupuolisiin vähemmistöihin kuuluvat naapurit oli ensisijainen toive oli yhtä
monta kuin niitä, joille muiden asukkaiden suuntautumisella ei ollut merkitystä. Valtaosalle ei ollut väliä mikä on asujien ikärakenne, toisella sijalla oli pääsääntöisesti senioreille
suunnattu asuminen.

