
Neljä mummolaaksolaista Turusta ja Espoosta ko-
keilivat marraskuussa lesbohotellin lämpöä Key 
Westissä Floridassa. Ennen Key Westiä kohteina 
olivat New York ja St.Petersburg, Floridassa. 

Tässä heidän matkakertomuksensa!                                                                    

NEW YORK, Manhattan 
Mikä olisi parempi tapa juhlistaa puolen vuo-
sisadan täyttymistä kun unohtumaton matka. 
Yksi kelpuutettiin mukaan laukunkantajaksi kos-
ka ikänsä puolesta olisi muuten jäänyt rannalle. 
Tutustuimme New Yorkissa Manhattaniin osallis-
tumalla bussi-ja laivaretkelle. Sää oli aika kolea, 
sellainen kun meillä Suomesta lähtiessä. Kolmessa 
päivässä ehtii tutustua ”must” -nähtävyyksiin ai-
noastaan ulkoapäin, mutta tämäkin oli aivan mah-
tava kokemus. Tänne täytyy ehdottomasti tulla 
uudestaan. 

ST.PETERSBURG, Florida 
New Yorkista lensimme Floridan länsi-rannikolle 
Tampaan päivää ennen muita Kiitospäivän viet-
toon matkustavia ja asuimme tuttavan luona 
Gulfportissa St. Petersburgissa. Täs-
tä kaupungista on tullut hyvin suo-
sittu  hbtl-kansan keskuudessa. Mar-
raskuu oli heille jo talvikautta, mutta 
meille ilma oli ihanan kesäinen. 
Gulfportissa saimme uusia aikuisia 
mummoystäviä iältään 50-90 v. Tut-
tavamme, jonka luona asuimme, 
oli selvästi päättänyt, että meidän 
täytyy nähdä ja kokea mahdol-
lisimman paljon ja niinhän me 
teimmekin. Kotoinen kalkkunaillal-
linen ystävien seurassa, Thanksgi-
ving-nyyttärit Desoto Beachilla, chi-
lifestivaali Gulfportin pääkadulla, 
limousiiniajelu auringonlaskun ai-
kaan Mexikonlahden rannalla, käyn-
ti Salvador Dali museossa, merileh-
mien bongailua Manatee Viewing 
Centerissä, Apollo Beachillä ja tietysti shoppailim-
me massiivisissa ostoskeskuksissa Malleissa. Dol-
larihan on nyt halpa, niin kuin me sitä itsellemme 
hoimme ja päivän päätteeksi aina laskimme, kuin-
ka paljon olimme taas ”säästäneet”? 
Unohtumaton kokemus oli paikallisen Gay-seura-
kunnan sunnuntai jumalanpalvelus jossa meidät 
otettiin sydämellisesti vastaan (ei hassumpi tapa 
aloittaa 50 v. päivän vietto). Seurakunta aloitti toi-
mintansa 30 v. sitten ja on nyt toinen koti 
yli 400 jäsenelle (www.KingofPeaceMCC.com). 

Gulfport oli mukavan rauhallinen kaupunki ja 
ihmiset ystävällisiä. Tampa Bay alueen mum-
molaakson sivut löytyvät internetistä osoitteesta 
www.prosuzy.com. Paikallinen ”mummolehti” 
Womyn’s Words www.womynswords.org ilmestyy 
kerran kuussa. 

KEY WEST, Florida 
Matkamme jatkui Ft. Myersista katamariinilla Flori-
dan eteläisempään kärkeen Key Westiin ja matkan 
kohokohtaan Pearl’s Rainbow-lesbohotelliin! Ho-
telli on tarkoitettu nimenomaan aikuisille lesbonai-
sille ja avaramielisille heteronaisille. Pearl’s on ko-
dikas useasta historiallisesta rakennuksesta koostu-
va viihtyisä hotelli Key Westin keskustassa. Yksi 
rakennuksista on vanha sikaritehdas. Huoneita on 
standard-tyyppisistä huoneista, parvekkeella, keit-
tokomerolla- tai kattoikkunalla varustettuihin huo-
neisiin. Hotellissa on kaksi uima-allasta, kaksi pore-
allasta ja Key Westin ainoa lesbobaari, Pearls Patio, 
jossa voi päivisin ruokailla. Iltaisin baarissa on mo-
nenlaista ohjelmaa. Nyt sattui olemaan ”off season” 
eli tapahtumia oli vähemmän, mutta meille paikka 
oli kuitenkin paratiisi. 

Henkilökunta on mukavaa ja aut-
taa mielellään löytämään esim. 
parhaimmat ruokapaikat. Vietim-
me aikaa uima-altaalla, jossa sai 
halutessa juttuseuraa ja silmän-
iloa. Muut hotellin vieraat olivat 
Kanadasta, USA:n Pohjois-osista 
ja Englannista. Muitakin turisteja 
löytyi, jotka olivat siellä samasta 
syystä kun mekin eli synttäreitä 
viettämässä. 
Hotellin omistaa pariskunta, jois-
ta toisella on juuret Suomessa. 
Luimme n. 5 v. sitten jutun 
Huvudstadsbladetissa Heatheris-
ta, joka oli syntynyt Suomessa 
ja pienenä adoptoitu USA:laiseen 
perheeseen ja sittemmin muut-
tanut Itä-rannikolta partnerinsa 

kanssa Key Westiin. Juttelimme tietysti Suomesta 
ja ymmärsimme ettei Pearl’s Rainbow-hotellissa ole 
juurikaan käynyt naisia Suomesta. Eikun yhteyttä 
www.pearlsrainbow.com ja menoksi.

Suosittelemme !                                 
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Kodikas lesbohotelli Pearl’s Rainbow, Floridassa. 
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