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Jäsentiedote
Vuosikokous
sunnuntai 12.3. klo 16
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, 00120 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 2017 hallitukseen.

Lesbohistoriallinen muistelutyöpaja ja
arkistotalkoot
lauantai 18.3. klo 15
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

torstai 30.3 ja perjantai 7.4. klo 17:30-20:30
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Sosiaalinen media ei ole vielä luonteva osa joka mummon
arkea. Monelle se on vieraannuttavaa mediahälyä tai yksityisyyden suojaamiseen tottuneille avoimuudessaan arveluttavaa viestintää. Somella on kuitenkin kasvava rooli
tiedonvälityksessä, yhteisöllisten verkostojen ylläpitämisessä
ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ilmiöstä sivuun jääminen
luo sukupolvikuiluja ja sivullisuuden kokemuksia. Älä jää somen
sivustakatsojaksi vaan tule työpajaan kuulemaan ja kokeilemaan miten pöhinään pääsee mukaan omilla ehdoillaan!
Mummolaakson lesbo- ja bi-teemaisen sosiaalisen median
työpajan vetäjänä on kokenut tietotekniikan aikuiskouluttaja
ja lesbosarjakuvataiteilijanakin tunnettu Annukka Leppänen.
6 tunnin työpajassa käydään läpi erilaisia sosiaalisen median
kategorioita ja katsotaan lähemmin tärkeimpiä palveluja osallistujien tarpeen mukaan. Mukaan saa kirjalliset ohjeet palvelujen käytöstä.
Työpajahanketta varten yhdistys on saanut tukea Kari
Mattilan säätiöltä ja KSL-opintokeskselta.
Osallistumismaksu vain 20€ Mummolaakson jäsenet / 25 €
ei-jäsenet. Ilmoittaudu info@mummolaakso.fi ja maksa työpajamaksu Mummolaakson tilille 10.3. mennessä. Työpajaan
tarvitaan oma läppäri tai tabletti mukaan.
Ps. Optioita mummojen some-työpajan toteuttamiseen on
myös Tampereella ja Turussa, ilmoita kiinnostuksestasi paikalliselle Mummolaaksolle.

Kuva: Annukka Leppänen

Työpajassa valotetaan yhteisöllistä, yksityistä ja julkista lesbohistoriaa Suomessa kuvin ja kertomuksin. Samalla kerätään
yleisöltä lhbt-aineistoja Werstaan ja Työnväenarkiston kokoelmiin luovutettavaksi. Mummolaakso avaa tilaisuudessa myös
kirjoituskilpailun parhaasta lesbo-bi-teemaisesta muistelmatekstistä. Ohjemasta lisää nettisivuillammne helmikuussa.

Twitter, Facebook, YouTube, Instagram,
Tumblr, Pinterest ym - Some haltuun
6 tunnissa!
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
torstai 2.3. klo 18
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Lukupiirin arvioitavina pari uutta romaania eksoottisilla lisämausteilla ja yksi klassikkonovelli elämästä töölöläisessä lesbokommuunissa, nyt jo eksoottista sekin. Keskustelun pohjaksi voi tutustua yhteen tai useampaan tekstiin.
Amanda Pendolin: Aavikon hehku (Books on Demand
2016)
Janican ja Nanan kuuma rakkauden liekki syttyy Omanin aavikolla, josta romanssi siirtyy modernin suurkaupungin luxuksen syleilyssä aistinautintojen korkeampiin sfääreihin. Nämä
naiset tietävät mitä tahtovat eikä maailma pane vastaan, vain
luonto ja omat tunteet voivat tehdä tepposiaan. Unohda
maailman kriisit ja reaalitodellisuus, heittäydy yltäkylläiseen
viihdevirtaan ja leikittele ajatuksella kuinka saisit orgasmin
vain suutelemalla.
Tilaa kirjailijalta suoraan amanda.pendolin@gmail.com,
hinta 15€ sis. postikulut Suomessa. Elisa e-kirja 5,90€
Inkeri Markkula: Kaksi ihmistä minuutissa (Gummerus
2016)
Lapin tuntureilta kotoisin oleva tutkija Alina Poikela, saksalainen lääkäri Lotte Göllner ja kyläläisen Kianin perhe taistelevat
Pohjois-Thaimaassa malariaa vastaan ja käyvät omia kamppailujaan surun, lapsenkaipuun ja vierauden kanssa.
Metsän vehreyden kontrastina keskushenkilö Alinalle puolison kuoleman jälkeistä aikaa värittää kaipuun harmaus.
Menetykset ja jäähyväiset ovat muillekin väistämätön osa
elämää. Vain hetkittäin kohdataan yhteisellä taajuudella, helpoiten lasten kanssa. Sitkeimätkin ihmiset ovat hauraita kuin
mimoosat ja sattumille alttiita. Kerronta rönsyilee ja tarkentaa yksityiskohtien havainnointiin, teksti on luonnontieteen
ilmiöistä rikasta.

Canth
lauantai 11.3. klo 13
Kansallisteatteri, Läntinen teatterikuja 1,
00100 Helsinki
Kaisa Korhosen Kansallisteatterin suurelle näyttämölle ohjaaman esityksen ytimessä on tuoreella tavalla nähty Minna
Canth, aikaansa edellä oleva radikaalikirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Canthin elämänhistorian kautta luodaan ajankuvaa suomalaisen teatterielämän varhaisvuosiin

Tuuve Aro: ’Ulla eheytyy’, kokoelmassa Sinikka Tammisen
outo tyhjiö (Gummerus 2001).
Lyhytproosan osaajan pieni helmi ajan lesboelämän ikonisista
teemoista. Luettavissa verkossa Ylioppilaslehti/juttuarkisto/
Sinikka Tammisen outo tyhjiö
Kommentoi tai kysy lainakappaleita kirjoista
facebook-tapahtumassa.
- Virva Hepolampi

ja poliittisisiin rintamalinjoihin isojen aatteiden aikakaudella.
Seppo Parkkisen käsikirjoittama teos yhdistelee dokumentaarista ja fiktiivistä aineistoa, kerrontaan on upotettu katkelmia mm. Canthin näytelmäteksteistä.
Uutta näkökulmaa totuttuun julkisuuskuvaan Canthista tendenssikirjailijana on tarjonnut mm. Minna Maijalan Canthia koskeva
väitös vuodelta 2008 ja Tieto-Finlandia ehdokkaana 2014 ollut
elämäkerta Herkkä, hellä, hehkuvainen Minna Canth (Otava).
Näytelmän nimiroolissa esiintyy Cécile Orblin, muissa
rooleissa mm. Jukka Puotila, Kristiina Halttu ja Eeva Putro.
Ryhmäliput: jäsenet 30 €, ei-jäsenet 37 €
Sitovat ilmoittautumiset 10.2. mennessä:
info@mummolaakso.fi
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen (muista
2017 jäsenmaksu).
Esityksiä on 8.4. asti: www.kansallisteatteri.fi/esitykset/canth/

uudet
jäsenmaksut 2017
Kuvassa Cécile Orblin, Elli Närjä, Eeva Putro ja Pirjo Määttä.
Kuvaaja Stefan Bremer
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Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2017 27 €, pienituloisilta 17 €

Naisten kevätbileet
lauantai 1.4. klo 20-02

2016 kappaleella ”Maailman
ääriin”. Viimeksi Taiska on nähty
TV:ssä suositussa SuomiLOVE
ohjelmassa.
Tule avaamaan kevätkausi ja
kuuntelemaan Taiskaa nyt livenä
Mummiksen bileisiin! Showtime n.
klo 22.
Liput 10/15 € + eteispalvelumaksu. Alennus Mummolaakson
ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä. Bileet ovat naisille.

Bottan juhlasali 2. krs, Museokatu 10,
00100 Helsinki
Luvassa rentoa menoa ja DJ Lailiksen monipuolista
tanssimusiikkia.
Illan tähtiesiintyjänä on Taiska suoraan Suomen Kemistä.
Taiskan ura alkoi vuonna 1975 Suomen Iskelmälaulumestaruus
-kilpailusta, jota seurasi hänen tunnetuin biisinsä ”Mombasa”.
Lapin eksotiikkaa tihkuva kappale ”Haltin häät” tuli tunnetuksi Syksyn sävelestä 1976. Muita ajan hittejä ovat ”Miksi
näin”, ”Moi, moi vain” ja ”Rannalla”.
Sittemin Taiska siirtyi musiikista teatteriuralle, mutta on jälleen palannut myös keikkailemaan muun muassa Finnhitskiertueella. Soittolistoille Taiska teki comebackin vuonna

Tuulikki Pietilän grafiikkaa Ateneumissa
lauantai 1.4. klo 14
Ateneum, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
Tule hyvissä ajoin ja osta itse pääsylippusi. Mummolaakso
tarjoaa tunnin mittaisen opastuksen klo 14. Esittelykierros
alkaa museon sisäpihalta.
Tuulikki Pietilä (1917-2009) oli suomalaisen taidegrafiikan
keskeisimpiä vaikuttajia. 60 vuoden ajan hän osallistui lukuisiin taidenäyttelyihin ja toimi useita vuosia myös opettajana
Taideakatemian koulussa. Myöhemmin hän koulutti graafikoita ja kirjoitti grafiikan oppaita.
Pietilä lahjoitti koko tuotantonsa Ateneumille. Hänen 100-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi avautuvassa näyttelyssä on esillä
kolmessa salissa yhteensä noin 170 teosta vuodesta 1933
vuoteen 1985. Kokonaisuudessaan Tuulikki Pietilän poikkeuksellisen laaja tuotanto käsittää yli 1 400 teosta. Teoksissa
heijastuvat taiteilijan elämänvaiheet ja loputon kiinnostus
taidegrafiikan eri tekniikoita kohtaan. Monet näistä grafiikan
menetelmistä vaativat taitoa, kärsivällisyyttä ja runsaasti kokeiluja. Näyttely havainnollistaa myös grafiikan vedostamisen eri
vaiheita.

Tuulikki Pietilä: Halveksuntaa (Psipsina 3), 1977.
Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo.
Kuva: Kansallisgalleria / Ainur Nasretdin

TOVE

Kiinnostavana taustana on sota-aika ja
Toven rohkea sodanvastaisuus”, nuorta
Tovea esittävä Alma Pöysti kertoo.
”Toven tarinat olivat osa lapsuuttani,
ja ne ovat tietysti vaikuttaneet minuun.
Hänen mielikuvituksensa, vapaudenrakkautensa ja rohkeutensa tuntuvat tutuilta.
Isovanhempani Birgitta Ulfsson ja Lasse
Pöysti esiintyivät aikanaan ensimmäisissä
muuminäytelmissä, ja he olivat myös Toven
hyviä ystäviä. On hienoa, että saamme nyt
Ylvan kanssa tuoda esiin ihmisen, joka oli
näiden koko maailman rakastamien tarinoiden takana”, Alma Pöysti jatkaa.
Liput: jäsenet 30 €, ei-jäsenet 35 €
Sitovat ilmoittautumiset torstaihin 26.3. mennessä: info@
mummolaakso.fi
Ilmoita varatessasi oletko jäsen (muista 2017 jäsenmaksu)
ja kerro, haluatko tekstityslaitteen.

perjantai 28.4. klo 19
Svenska Teatern
Pohjoisesplanadi 2, 00130 Helsinki
Helmikuussa ensi-iltansa saava TOVE-näytelmä on Svenska
Teaternin 150-vuotisjuhlavuoden suurproduktio. Lucas
Svenssonin kirjoittaman ja Fiikka Forsmanin ohjaaman näytelmän tähtinä ovat Alma Pöysti ja Ylva Ekblad, jotka esittävät Tove Janssonia kahtena eri ikäkautena. TOVE on kertomus
naisesta joka janoaa vapautta ja itsenäisyyttä, mutta huomaa
että vapaudella on myös hintansa.
Esityskieli on ruotsi, mutta näytelmään saa haluttaessa tekstityssovelluksen suomeksi.
”Lucas Svensson on tavoittanut Toven olemuksen sekä ihmisenä että taiteilijana ja kuvaa upeasti, miten Tove hakee identiteettiään taiteilijana ja millaisen prosessin hän käy läpi.

Teknisesti monipuolinen taiteilija sovelsi
tuotannossaan useita eri tyylilajeja realismista kubismiin ja abstraktiin taiteeseen,
lähinnä konstruktivismiin ja informalismiin.
Näyttely keskittyy etenkin informalistisen
kauden töihin.
Ei-esittävien aiheiden lisäksi teoksissa esiintyvät Tuulikki Pietilän ja Tove Janssonin yhteiset harrastukset: matkat maailmalla, kesät Klovharun saarella Pellingissä
sekä pariskunnan Psipsina-kissa. Myös työ yhdisti Pietilää ja
Janssonia, joilla oli erilliset ateljeet samassa rakennuksessa
Helsingin Ullanlinnassa.
Näyttely on esillä 28.2.-9.4.
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Turun Mummolaakson tapahtumia
Viininmaistajaiset 4.2. klo 16
Turun Setan toimisto, Eerikinkatu 22b B 20, Turku
Mummojen viininmaistajaiset rennolla meiningillä. Ota
mukaan pullo suosikkiviiniäsi ja lasi.

Ravintola Laterna, Puutarhakatu 11, Tampere
Pirkanmaan Setan Mummolaaksoryhmä järjestää kautta
maan fanitetut tanssit aikuisille bi-, trans- ja lesbonaisille.
Illan aikana esiintyy kansainvälisesti menestynyt, iki-ihana
tanssipari Santra Rinne ja Piia Korpi. Musiikista vastaa DJ
Lailis. Luvassa mm. valssia, humppaa, jenkkaa, foxia, lattareita, slovareita, euroviisuja ja kevyttä discoa. Paikkana tuttuun tapaan Ravintola Laterna. Tervetuloa tanssimaan ja
tutustumaan!
Liput 10 €, narikka sisältyy hintaan.
Lisätietoa Mansen mummojen fb-sivulta.
Kaikki vaan ryminällä mukaan!

Huomaa myös nämä:
Viva Vivica, stadin friidu! - Vivica Bandler 100 vuotta
Teatterikorkeakoulun Tori-aula, Haapaniemenkatu 6,
00530 Helsinki
6.2-26.3. Teaterstiftelsen Vivicas Vännerin ja Teatterimuseon
yhteistyönä tuottama Viva Vivica! – näyttely. Avoinna arkisin
klo 9-19 ja viikonloppuisin klo 10-15.
7.2. ”Teatteritaiteilija, suunnannäyttäjä, voimanainen” -luennolla valotetaan Vivicaa niin henkilönä, teatterinjohtajana,
kosmopoliittina kuin kulttuuripersoonanakin. Alustajina mm.
Birgitta Ulfsson, Milja Sarkola ja Suzanne Osten.
8.2. Birgitta Ulfsson och Bengt Ahlfors: ”En sann nordist, en
kosmopolit och en världsmedborgare”
12.2. klo 12–15 Vivican keittiössä – i Vivicas kök -paneelissa
keskustelevat Huvilakatu 1:n legendaarisessa keittiössä työskennelleitä, kestitettyjä ja juhlineita työtovereita ja ystäviä ikiomine näkökulmineen, vetäjänä Raija-Sinikka Rantala.
Vapaa pääsy
Lisätietoa http://vivicasvanner.fi

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
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 2017 27 €, pienituloisilta 17 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €

Mökkeilyä Sauvon Ahtelassa 24.-26.3.
Tule viettämään viikonloppua Kompassi-mökkille.
Hyvinvarustetussa tilavassa mökissä on käytettävissä mm.
puusauna, takka ja piano. Ulkoilua ja ulkona viihtymistä varten löytyy kolme grillikatosta, nuotiopisteitä, ruokailukatoksia,
suunnistusreittejä, frisbeegolfrata, uimaranta ja ulkoilmateatteri. Omat eväät ja virvokkeet. Ahtelaan ei voi ottaa mukaan
koiria.
Viikonlopun hinta Turun Mummolaakson jäsenille 30€,
muille 40€.

Mummoristeily 12.-13.5.
Supersuosittu mummojen pe-la-risteily (lähtö n. klo 20:55 ja
paluu n. klo 19:50) Viking Gracella Turku-Tukholma-Turku.
Jokainen varaa itse oman matkansa ja hytin. Ilmoittaudu
lisäksi Paulalle yhteisistä aktiviteeteista sopimiseksi.
Lisätietoa fb-sivulta Turun mummolaakso ja
turunmummot@gmail.com

Teatteri Vertigo: Orlando
Turun VPK:n talo, Eskelinkatu 5, 20100 Turku
Teatteri Vertigon Orlando valtaa helmikuussa Turun VPK:n
talon. Esitys kulkee historiallisen rakennuksen huoneesta
ja kerroksesta toiseen teatterin, tanssin ja musiikin kuljettamana. Tilat ja kohtaukset kertovat tarinaa palapelin lailla.
Jokaiselle katsojalle kokonaisuus on omanlaisensa.
Virginia Woolfin klassikkofantasian näyttämösovituksessa
Orlando seikkailee ensin aatelismiehenä 1500-luvulla Elisabet
I:n aikana ja 1600-luvulla Jaakko I:n hovissa, uudestisyntyy
naisena 1700-luvulla ja Lady Orlandona taiteilee sukupuolinormien kanssa 1900-luvulle asti.
Liput 26/20€. Esitykset 24.2.-9.3.2017
www.teatterivertigo.fi

SEURATTAVAA MUUALLA
www.velvetparkmedia.com
queer women’s subculture in arts, academia, activism, NY
www.thedinah.com
the largest lesbian event in the world, Palm Springs, CA
www.lesbengeschichte.ch
Lesbengeschichte in der Schweiz
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Taitto: Liisa Karvonen, Editor: Virva Hepolampi

Talvikin tanssit Tampereella
lauantai 11.2. klo 20-02

