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Jäsentiedote
Kirjoituskilpailun palkintojuhla

Mummiksen vapputapaaminen Kalliossa

lauantai 28.4. klo 15-17
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

tiistai 1.5. noin klo 14 alkaen
Tarja Halosen puisto, Eläintarhantie 5, 00530 Helsinki

Mummolaakson muisteluvuoden 2017 kirjoituskilpailu lesbojen ja bi-naisten elämäkerrallisille teksteille päättyi 28.2.
ja nyt on aika juhlia hienoja kirjoituksia, joihin moni antoi
paljon itsestään ja muistoistaan.

Vapun hilpeä mummistapaaminen on kotiutunut Helsingin
Kaupunginteatterin kupeeseen Thalia ja Pegasos -patsaan
tuntumaan. Porukkaa on yleensä tullut paikalle iltapäivällä
vappukulkueiden ja -puheiden jälkeen.

Tilaisuudessa kuullaan lyhyitä otteita kilpailuun osallistuneista tarinoista ja kilpailun tuomari Eva Isaksson julkistaa
parhaaksi valitsemansa kirjoituksen sekä kaksi kunniamainintaa. Eva on toiminut kirjastonhoitajan uransa ohella lesbisen
yhteisön näköalapaikoilla mm. Seta-lehden päätoimittajana
ja kolumnistina sekä sapfisena verkkoaktivistina.

Tilaisuus on piknik-tyyppinen vapaamuotoinen kokoontuminen. Nostetaan maljoja työteliäille mummoille, keväälle ja
muille hyville asioille. Eväskorit ja peffanaluset ovat suotavia
lisävarusteita, säävarauksella myös välihousut.

Ohjelman musiikkiesitykset: Hannele Savisalo, piano, ja Miia
Mansikka, laulu.
Tule kuulemaan mitä kokemuksia muut ovat jakaneet ja
inspiroitumaan omien lesbisten elämänvaiheiden muistiinmerkitsemisestä! Kahvi- & simatarjoilu

Hejsan, skål!

Kevätretki Villa Gyllenbergiin
sunnuntai 6.5. klo 12.30
Kuusisaarenpolku 11, 00340 Helsinki
Koti ja taidemuseo Villa Gyllenberg sijaitsee kauniissa luonnonympäristössä Helsingin Kuusisaaressa. Tunnelmallisessa
vanhassa huvilassa kävijälle avautuu taiteenkeräilijän koti,
joka alkuperäinen osa on vuodelta 1938, laajennus tehtiin
1955 ja galleriaosa otettiin käyttöön 1980.
Huomattava osa kokoelmasta koostuu suomalaisten taiteilijoiden teoksista. Suomalainen kultakausi ja modernismi ovat
hyvin edustettuina. Helene Schjerfbeck on saanut erityisen
paljon huomiota kokoelmassa, maalauksia on yli kolmekymmentä. Ulkomaista taidetta - vanhoja mestareita - edustavat
yksittäiset teokset 1500- ja 1700-luvulta. Oman osansa taide-elämykseen tuo vanhan kodin alkuperäinen sisustus.

Mummisbileet Suvilahdessa
lauantai 28.4. klo 20-02
Rav. Lämpö, Kaasutehtaankatu 1/29, 00540 Helsinki
Seikkaile Suvilahteen uuteen bilepaikkaan. Lämpö löytyy
läheltä kaasukelloa. Kävelyreitti Kalasataman metroasemalta 400 metriä tai Sörnäisten rantatieltä Suvilahden pysäkiltä parisataa metriä (bussit 16, 55 ja monet yöbussit).

Tavataan Villa Gyllenbergin museolla klo 12:30. Jokainen
maksaa lippunsa itse (10/8€), museokortilla pääsee ilmaiseksi. Suomenkielinen opastus alkaa klo 13, ruotsinkielinen
klo 14. Käynnin jälkeen voimme mennä Lehtisaareen Old
Jerusalemiin syömään ja puhumaan taiteesta.
Sään ja matkareitin salliessa yhdistä kulttuuri ja liikunta, tule
pyöräillen tai kävellen.

DJ Hanna. Ravintolasta saatavilla myös iltapalaa!
Liput 10/13 €. Alennus Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
tiistai 8.5 klo 18
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1,
00120 Helsinki
Runoja on lukulepakoiden ohjelmassa ollut harvemmin,
joten paikkaamme tilannetta yhdellä uudella kotimaisella
kokoelmalla ja yhdellä englanninkielisellä sapfisella klassikolla. Molemmat teokset ovat selkokielisiä ja helposti lähestyttäviä. Saatavuus julkisista kirjastoista on olematon, joten
tilaa esim. Adlibris tai e-kirjana, tai kysy lainakappaletta
fb-tapahtumassa.
Teija Kortelainen: Syntymätön poika. Mediapinta, 2017
Kevätauringon kirkastuessa ja takatalven jo hiipuessa Teija
Kortelaisen uusi runokokoelma palauttaa usealla sivulla mieleen pohjoisen kaamoksen, umpihanget, auraamattomat
tiet ja kylmän hallan. Talven varjojen mukana runoihin hiihtelee monia sielunelämän synkempiä puolia. Sydänverellä
kirjoittamisen kääntöpuolella kulkee verevä kevään hurmos
ja kiima, siinä välissä rakkaus ja selviytyminen elämästä huumorilla tai taivaisiin kurkottamalla.
Runojen kieli on tiivistä ja elämänmakuista. Niissä kohdataan maahiset ja maanhiljaiset, syntymähidas ja ikuinen
evakko. Lesbistä lukijaa sävähdyttäviä hahmoja ovat nimirunon syntymättömän pojan ohella porotyttö, tytönperkele,
neiti b, kiimainen neitonen ja sydäntenrikkoja. Naisten vessan ainainen jono on sekin herkästi kirjoitettu suurten elämänodotusten kartalle. (Adlibris 21,30)

The Complete Works of Pat Parker. Edited by Julie R. Enszer.
Midsummer Night’s Press & Sinister Wisdom, 2016
Pat Parker (1944-1989) on kirjoittajatovereidensa Audre
Lorden (1934-1992) ja Judy Grahnin (1940-) ohella 19701980-luvun kansalaisoikeusliikkeitä ajaneiden radikaalien
lesborunoilijoiden ikonisia nimiä. Grahn onkin kirjoittanut
esipuheen uuteen koottujen teosten laitokseen, joka sisältää
Parkerin runojen ja proosatekstien lisäksi Lorden esipuheen
pääteokseen Movement in Black, kokoelman toimittajan
jälkisanat ja kommentit, sekä harvinaisia kuvia ja piirroksia. Kokonaisuus avaa koskettavan kuvan ajasta, jota leimasivat isot yhteiset visiot humaanimmasta yhteiskunnasta.
Ansiokas koelma palkittiin Lambdalla 2017.
Luokkataistelu, feminismi, amerikkalaisen imperialismin kritiikki, rasismi ja homofobia, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus monissa muodoissaan ovat Parkerin kirjoitusten
pontimena. Koska runous oli hänelle enemmän poliittisen
aktivismin väline kuin taiteellisten meriittien tavoittelua,
runojen muoto puhuttelee naisia ja lesboja suorasanaisella
kielellä ja omasta kokemuksesta kertovilla aiheilla. Parker
kiersi laajasti lukemassa runojaan feministisillä estradeilla,
joten rakenne on myös kuulijaystävällinen: tarttuvarytminen, toistoa, dramatiikkaa ja ironiaa viljelevä.
“For the Straight Folks Who Don’t Mind Gays But Wish They
Weren’t So BLATANT” on malliesimerkki Parkerin poeettisesta tyylistä - sen kuuleminen kaappikulttuurin pimeinä
vuosikymmeninä oli yhtä nostattavaa kuin Eva Dahlgrenin
Engeln i rummet oli pysäyttävää. Poliittisen tiedostamisen
rinnalla Parkerin iso vakioteema on naistenvälisen rakkauden voima. Kirja herättää pohtimaan oman aikamme keinoja maailmanparantamiseen: tietoisuus epäkohdista on
kasvanut, mutta korvaavatko yhden asian somekampanjat
Parkerin kaltaisten kellokkaiden roolin idealismin herättämisessä?
Lukupiirissä keskitytään erityisesti osioihin Being Gay ja
Love Poems, proosateksteistä Funny, Gay Parenting Or,
Look out, Anita sekä The 1987 March on Washington: The
Morning Rally (Adlibris 19,20. E-kirjana www.smashwords.
com $14.95)
”In this time of resurgent political engagement, Pat Parker’s
hard truths, clarity, passion, and vision remain relevant and
needed to take on the challenges of our still new century.”
– Reginald Harris, Lambda Literary
- Virva Hepolampi

Tutustuminen Viva Granlundin
muraaleihin
tiistai 26.6. klo 17
Baana, Runeberginkadun kohdalla
Pride-viikolla järjestämme fillariretken, jossa tutustumme muraalimaalauksen pioneerin Viva Granlundin
töihin taiteilijan itsensä opastuksella. Granlund sai
2017 Suomen Taiteilijaseuran kuvataiteilijapalkinnon.
Palkintoperusteiluissa kiitettiin hänen työtään kaupunkiaktivistina, jonka teokset tuovat esille ajankohtaisia ihmisoikeusaiheita ja osoittavat, että ”katutaide voi tukea paikallisia
yhteisöjä ja tuoda taiteen tasa-arvoisesti kaikkien ihmisten
ulottuville.”
L ä htö o n B a a n a l ta , j o sta j at ka m m e M e r i h a ka a n ,
Teollisuuskadulle ja Tivolitielle. Viimeinen rasti on
Vantaan Kaivokselassa. Ota eväät mukaan, pidämme
evästauon Vetokannaksen uimarannalla. Paluumatkan
Helsinkiin voi tehdä myös junalla Myyrmäen asemalta,

Viva Granlund: INTRANSIT

jolloin matkaa kertyy noin 20 km. Mikään
ei estä siirtymästä autolla paikasta toiseen, jos pyöräily ei sovi. Taideretken kartta liitteenä.
Toivotaan että sää suosii. Sateen sattuessa retki siirtyy
syksyyn.
Tutustu taiteilijan tuotantoon: www.vivagranlund.fi
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Mummo-osasto Helsinki Pride-kulkueessa

Sherrykahvitanssit & karaoke

lauantai 30.6.

lauantai 30.6. klo 17-23
Bottan juhlasali 2. krs, Museokatu 10,
00100 Helsinki

Tule mukaan tekemään kulkueesta myös omannäköisemme
tapahtuma, johon kuuluvat myös kypsempien ikäluokkien
lbt-naiset. Tämän vuoden teemana on ääni, joten annetaan
myös kuulua itsestämme.
Mummolaakso osallistuu omalla osastolla, jonka tunnistat tutusta keltaisesta banneristamme. Lähtöpaikka on
Senaatintori ja kulkue päättyy tänäkin vuonna Kaivopuistoon.
Aikataulu ilmoitetaan lähempänä. Auringonkukan keltaista
saa suosia pukeutumisessa!

Mummolaakson hyvien energioiden päivätanssit kaikenikäisille naisille kruunaavat jälleen Pride-viikonlopun. Näissä
kemuissa ei spennata vaan irrotellaan iloisesti ja jorataan
menemään. DJ Lailis tanssittaa vaihtelevalla hittimusiikilla ja
Minnis pyörittää karaokea 3. kerroksessa klo 18-22.
Liput 10/15€, alennus Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjestöjen kortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä. Ikäraja 18 v.

Viikonloppuleiri Aulangonjärven
rannalla
perjantai-sunnuntai 14.-16.9.
Aulangon Rauhan Suuri Huvila
Aulangon Heikkilän tie 168, 13900 Pekola
Mummolaakson super-virkistävä syysleiri järjestetään
nyt ensimmäistä kertaa erähenkisessä, monipuolisessa ja rauhallisessa rantahuvilassa Aulangonjärvellä Hämeenlinnan lähellä. Kaikilla mukavuuksilla
varustettu huvila on kokonaan varattu Mummikselle.
Käytössämme on lisäksi tunnelmallinen rantasauna,
jonka lauteilta on suora näkymä Aulangonjärven kansallismaisemaan, sekä saunan terassilla kylpytynnyri.
Rannalla on nuotiopaikka ja neljä soutuvenettä.
Huvilan pääsalissa riittää tilaa seurusteluun pitkien pöytien
ja sohvaryhmien äärellä. Sen yhteydessä olevassa keittiössä
kokkaillaan yhdessä, sillä leiriläiset osallistuvat pienimuotoisesti ruuan laittoon. Pelisalissa on tilaa touhuilla säällä kuin
säällä biljardin, ilmakiekon, pingiksen, pöytäfutiksen, pöytäjääkiekon, tikkataulun ja dartsin parissa. Syysleirin suosittuja
perusaktiviteetteja ovat saunominen, uiminen, verkkokalas-

tus, makkaranpaisto, kalojen grillaus ja nokipannunnukahvien
keittely, mölkkykisat sekä muut pelit & leikit. Ympäristössä on
lisäksi hyvät ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmaastot omia
polkujaan kulkeville. Valinnanvaraa siis riittää.
Perjantai-illasta sunnuntaihin kestävän täysihoitoviikonlopun hinta on Mummolaakson jäsenille 120€ ja ei-jäsenille
170€. Erillisiä makuuhuoneita on 9, majoitus 2-4 hengen
huoneissa riippuen osallistujamäärästä. Koirat ovat sallittuja. Pakkaa mukaan lakanat, pyyhe ja virvokkeet. Omat
virvelit, pingismailat tms liikuntavarusteet voi myös tuoda
mukana. Ilmoittautuminen 15.8. mennessä: info@mummolaakso.fi. 25 ensimmäistä mahtuu mukaan!
Matkaa Helsingistä ja Tampereelta on n. 100 km. Kysele tarvittaessa kimppakyytiä mummiksen fb-ryhmässä. Lisätiedot
ja kuvat: www.aulangonrauha.fi/fi/s/suuri-huvila
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Lillyn syksyinen yrtti- ja luontokurssi

Mummolaakson hallituskuvioita

la - su 25.-26.8. ja toinen kurssi 22.-23.9.
Lillmarin luomutila, 07750 Isnäs

Nina haastatteli Miiaa, hallituksen uutta jäsentä.

Luomuviljelijä Lilly Zuluagan yrtti- ja luontokurssilla perehdytään yrttien moniin mahdollisuuksiin. Elämyslähtöisen
viikonlopun aikana tutustutaan yrtteihin niiden kasvupaikalla ja keittiössä, ja kerätään luonnon hyviä energioita metsän siimeksestä ja tunnelmallisen rantasaunan lämmöstä.
Lillmarissa asustaa Lillyn ja Tiinan lisäksi kanoja ja karvaisia
kotieläimiä.
Lauantai
10:00 Tervetuliaiskahvi/tee
Asetutaan taloon ja tehdään
tutustumiskierros tilalla.
13:00 Lounas
14:30 Yrttien historiaa, viljely
ja käyttö. Kerätään yhdessä
ainekset kasvupaikalta ja valmistetaan illallinen.
18:00 Illallinen
20:30 Sauna & illanvietto

Sunnuntai
8:30-9:30. Aamiainen
10:00 Kävely lähimetsässä.
Metsässä olemisen ilo
13:00 Lounas
14:30 Yrttien jatkojalostus.
Voiteen ja uutteen teko
16:30 Päätöskahvi/tee

Kursille mahtuu 8 osallistujaa. Hinta 83 € mummiksen jäsenet/93 € ei-jäsenet sisältäen majoituksen ja ateriat.
Ilmoittaudu 15.8. mennessä info@mummolaakso.fi. Kerro
oletko jäsen ja kummalle kurssille olet tulossa.
Lillmarin tilasta lisää: lillymaris.wordpress.com

Miksi haluat olla mukana Mummiksen toiminnassa?
Kun ensimmäisen kerran kuulin Mummiksesta, halusin oitis
päästä mukaan toimintaan. Mummis toimii alueella, jolla ei
ole ollut muita toimijoita ja joka on perinteisesti jäänyt huomiotta. Seksuaalivähemmistöön kuuluvien naisten ja muiden sukupuolien tarpeet on huomioitava myös vanhuuden
päivillä. On ilahduttavaa, että nyt myös Seta on kiinnostunut
vanhuksista. Mummiksen toiminnalla on merkittävä rooli
koko Suomen seksuaalivähemmistön naisia yhdistävänä elementtinä, ja Mummiksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuukin kaikenikäisiä naisia ympäri Suomen.
Mikä on vahvuutesi?
Olen erittäin sosiaalinen ja pidän ihmisistä. Olen myös helposti asioista innostuva, energinen ja luonteeltani positiivinen ja iloinen. Ainakin toivon, että näistä puolistani on
hyötyä Mummikselle ja mummislaisille.
Mitä harrastat?
Harrastan intohimoisesti same-sex paritanssia. Lisäksi pelaan
squashia, futsalia ja sählyä. Käyn pilateksessa, laulan ja luen
monenlaista kirjallisuutta.
Jos voisit korjata jonkin yhteiskunnallisen ongelman, mihin
ryhtyisit?
Translakien korjaaminen humaaneiksi, kaikkia ihmisiä kunnioittaviksi on erityisen tärkeää. On mahdotonta ymmärtää, miten hallitus voi kieltäytyä toimimasta tässä asiassa.
Perusteluja kieltäytymiselle se ei ole halunnut tai osannut
antaa. Tämä on tällä hetkellä vahvimmin mielen päällä.
Hömppäosasto: mikä on lempivärisi?
Pidän aika pitkälti kaikista väreistä, ja suosikki vaihtelee.
Väreillä voi mielialaan vaikuttaa positiivisesti. Aivan erilaisella mielellä töihin raahustaa aamun pimeydessä riippuen
siitä, onko jalassa mustat vai iloisen punaiset tuulihousut.
Tosin ei kannata kysyä mitä mieltä kollegat ovat asuvalinnoista

Turun Mummolaakso
Paljon tapahtumia kevään ja kesän aikana tsekkaa tiedot
uusilta nettisivuilta www.turunmummolaakso.net
mummisristeily Turku-Tukholma-Turku pe-la 18.-19.5.
juhannusretki Rymättylän Vienolaan 22.-24.6.
viikonloppu Korppoon saaristossa 13.-15.7
lomailua Paraisten Trunsön saarella 5.-11.8.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3. valitiin uuden hallituksen
jäseniksi Anneli, Hanna, Liisa, Miia, Minna, NIna, Nitta, Raisa,
Tessa, Sanna, Ursula ja Virva. Minna Hirvonen jaksaa jatkaa
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana Virva Hepolampi.
Taloudenhoitajamme Nitta vastaa myös jäsenrekisteristä.
Biletyöryhmän vetovastuussa jatkaa Anneli yhdessä Nitan,
Ursulan ja uuden jäsenemme Miian kanssa. Lipunmyyntiä
organisoivat Nina ja Ursula.
Sihteerimme Hanna hoitaa fb-mainonnan ja Tessa Mummiksen
sähköpostin. Nettisivuja ja fb-päivityksiä hoitavat Hanna ja Virva.
Tiedotteista vastaavat Virva ja Liisa.
Kulttuuritoimintaa pyörittävät Nina, Sanna, Miia ja Virva.
Retkiryhmässä tapahtumia suunnittelevat Tessa, Sanna ja
Miia. Perinteisen syysretkemme primus motorina ja leiriemäntänä toimii Anneli.
Yhdistyksen toimintaan saamme myös jatkuvasti ideoita
aktiivisilta jäseniltä ja Mummolaakson ystäviltä.
Hallituksen erityisenä huomion kohteena tulee olemaan liikunta & terveys, joka päätettiin vuosikokouksessa ottaa tämän vuoden teemaksi. Seuraa siis
sydänlepakkotunnusta!
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