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Bileet 20.4. Ravintolalaiva Wäiskin
keskikerros ja ulkoterassi
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki

*SWAY WITH ME & JUMP, JUMP TO IT*
*PIKATREFFIT klo 20 - 21*
*PARITANSSIA 20.00 - 22.30*
lounge, latin, bigband, quickstep, pop,
50’s, 60’s, ballads, light jazz,
suomalaista
*DISCOMUSAA 22.30 - 01.30*
70’s
DJ Viva
Liput 5/7, vain käteistä lipunmyynnissä
Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja
Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

klo 20-21 Sinkkujen startti - Mummiksen pikatreffit
Pikatreffien ideana on tutustuttaa ihmisiä pikakelauksella. Tapahtuma etenee
näin: ilmoittaudu heti tullessasi pikatreffivetäjälle. Kaikki osallistujat hajaantuvat
kahden henkilön pöytiin ja vetäjän johdolla pöytäseuraa vaihdetaan 5 minutin
välein, kunnes kaikki mahdolliset parit ovat kertaalleen olleet ”treffeillä”.
Sinkkujen startti toteutetaan leikkimuotoisesti niin, että jokaisessa pöydässä
on oma teema, jota voi - mutta ei ole pakko - käyttää keskustelun avauksena.
Osallistuaksesi sinulla ei tarvitse olla haku päällä, pikatreffit sopivat myös
vähemmän tavoitteellisesti tutustumismielessä liikkeellä oleville. Tule siis ajoissa,
niin iltasi käynnistyy vauhdikkaasti.
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Torstaina 25.4.2013 klo 18-20 kahvi-ilta
Unionin Maikki Friberg -kodissa, Bulevardi 11 A 1, Hki.

Kirjallisuuskeskustelu
Kahvi-illassa keskustellaan vapaamuotoisesti tuoreista lesbisistä julkaisuista. Otoksena on neljä vuoden sisällä
ilmestynyttä kirjaa, joissa lesbiset henkilöhahmot ovat tarinan ytimessä. Jotain kiinnostavaa löytynee useimmille lukijoille, sillä mukana on vaihteleva valikoima eri kirjallisuudenlajeja ja tyylilajeja. Laita näistä kirja tai
useampi lukulistallesi ja tule vaihtamaan lukukokemuksiasi.

Alison Bechdel: Äideistä parhain
(Like 2012)
Legendaarisen Dykes to Watch
Out For -lesbosarjakuvan tekijän
aiempi omaelämänkerrallinen
sarjakuvaromaani Hautuukoti Tragikoominen perheeni (2006) ylsi
kriitikko- ja myyntimenestykseen. Teos
kertoi Bechdelin isästä ja isäsuhteesta.
Nyt julkaistu Äideistä parhain kertoo
traumaattisesta suhteesta äitiin. Yhteistä
muistelmateoksille on monitasoinen
kerronta, jossa risteilevät kertojan
oma lesbohistoria, vanhempien
salaisuudet, taiteelliset intohimot ja
kirjalliset viittaukset. Äideistä parhain
ammentaa mm. psykoanalyyttisistä
teorioista ja Virginia Woolfin teksteistä.
Älyllistä, nokkelaa ja koskettavaa
sarjakuvaa, joka herättää pohtimaan
oman perheen tunnedynamiikkaa.

E.Saarinen ja työryhmä: Jane Blond. Elä
ja anna toisten kuolata
(Jane Blond -kustannus 2012)
Kolmannen Jane Blond -agenttiseikkailun
keskeisenä näyttämönä on upea
Chenonceaun naistenlinna Ranskassa.
Naisrikolliset juonivat tällä kertaa
kuninkaallisten korujen sekä Haute
Couture -muodin ja sen vastakohtana
alamaailman muodin parissa. Tässä
aikuisten sadussa lesbot ovat maailman
keskiössä niin hyvässä kuin pahassakin.
Naiskauneutta ja naamiohuveja batwalkin
loisteessa.
Kirjan tilaus kustantajalta: janeblond.net
Jenny Kangasvuo: Sudenveri (Teos 2012)
Antropologin esikoisromaani kertoo
ihmissusien suvusta, ja päähenkilön
Vargan sidoksista toisaalta
ihmisyhteisöön ja rakastettuunsa

Marraskuuhun, toisaalta Laumaan ja
sitä yhdistävään salaisuuteen. Ihmisen
yksilöllisyys ja suden intensiivinen
kokemusmaailma osana luontoa
näyttäytyvät tasavertaisina valintoina,
kuten partnerinvalinta sukupuolesta
riippumatta. Ovatko laumaan
satunnaisesti syntyvät ’epämuotoiset’
uhka sen turvallisuudelle vai vaan
susilauman hierarkiaan sopeutumattomia
poikkeuksia? Romaanin teemat
rinnastuvat seksuaalisuuden ja
sukupuolen monimuotoisuuden
kysymyksiin.
Kaija-Riitta Grönholm:
Jos katto ois lattia ... (2013).
Kokoelman 39 novellia ovat lyhyitä
ja keskittyvät arkisen elämän
huvittavuuksiin. ”Lähdettiin pistämään
jalalla koreasti Mummolaakson
bileisiin”, alkaa kertomus late bloomerin
etsikkoajasta lepakkomaailmassa.
’Lepakon siivin luokses hiivin’ on
nimestään huolimatta vakavammasta
päästä. Elämänmyönteisen
hirtehishuumorin ja napakoiden
lopetusten ansiosta tarinoinnin äärellä
viihtynee myös harvemmin kirjojen pariin
eksyvä kypsempi lesbolukija. 112-sivuisen
kirjan voi tilata netistä: omakustanne.fi.
Virva Hepolampi

Uusi hallituksen jäsen: Veronica Saarela
Mikä sinua innosti mukaan Mummolaakson toimintaan?
Olen ollut mukana Mummiksessa jo kymmenen vuotta. Ajatus siitä, että pidetään
huolta toisistamme innosti ja innostaa edelleen eniten.
Oletko aiemmin, ennen hallitukseen valintaan osallistunut Mummis-toimintaan,
mihin?
Olen ollut hallituksessa aiemmin, tansseissa olen käynyt ahkerasti.
Millaisia asioita haluat Mummiksessa tapahtuvan vuona 2013?
Pidetään kiinni vanhoista hyviksi havaituista toiminnoista ja mietitään uusia
ideoita. Toivoisin, että mahdollisimman monelle halukkaalle tulijalle olisi ovi auki
Mummikseen. Ovea voitaisiin avata enemmänkin eli voitaisiin miettiä aktiivista
yhteistyötä muiden Setan jäsenjärjestöjen kanssa.
Mitä sinä mieluiten itse teet mummolaaksolaisena ja hallituksen jäsenenä?
Olen hyvä istumaan kokouksissa! Haluan tehdä näkyväksi ikääntyvien seksuaali-ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tilannetta ja tähän liittyen osallistun mielelläni
yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön.
Mitä Mummis ottaa ja antaa sinulle?
Mummis antaa ihmisten kohtaamista. Vie aikaa, mutta antaa arkeen uutta.
Haastattelu Marjaana Marttila
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Haluatko tiedotteen
omaan sähköpostiisi?
Jos olet sitä mieltä, että
sähköisesti saapuva
tiedote (pdf-muoto) on
sinulle yhtä hyvä kuin
paperiversio, niin ilmoita
sähköpostiosoitteesi
Mummiksen sähköpostiin
info@mummolaakso.fi.

Yhdenvertainen vanhuus
Mummolaaksossa
Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattori Salla-Maija Hakola
ja projektiavustaja Saini Valtonen kävivät 10.3. kahvi-illassa kertomassa
3-vuotisen projektin tämän hetkisestä tilanteesta ja kyselytutkimuksista.
Projekti on herättänyt paljon kiinnostusta ympäri maan ja Salla-Maija
reissaakin kevään mittaan erilaisilla koulutuspäivillä ja messuilla
kertomassa sen tarpeellisuudesta ja toimintamuodoista. Saini kertoi
hoitohenkilökunnalle suunnatusta kyselytutkimuksestaan, jossa ilmeni
mm. että jopa kolmannes vanhainkodeissa hoitotöitä tekevistä ei tunnista
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä lainkaan ilmoittaessaan ettei heidän
hoitokodissaan sellaisia esiinny. Tietoisuuden lisäämisessä ja asenteiden
muuttamisessa riittää siis vielä työnsarkaa.
Paikalla oli vain seitsemän kuuntelijaa mutta keskustelu ja kokemusten vaihto
oli vilkasta ja avointa. Yhdessä todettiin, että henkilökohtaisilla kokemuksilla
on suuri merkitys tietoisuuden lisäämisessä. Jos hoitaja tuntee tai on edes
tavannut yhden seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön,
on hänen suhtautumisensa paljon luontevampaa. Tämän takia kaivattaisiin
kovasti vapaaehtoisia kokemuskouluttajia myös vanhustyön kentälle.
Lisäksi projekti kaipaisi sekä verkkosivustolleen että tiedotusvälineiden
juttuihin 60+ ikäisiä naisia kertomaan omista elämänvaiheistaan ja
vaikkapa Mummolaakson merkityksestä itselleen. Jos olet käytettävissä
joko omilla kasvoillasi tai voisit kirjoittaa tarinaasi nimettömänä projektin
aineistoksi, ilmoittaudu suoraan Salla-Maijalle, salla-maija.hakola@seta.fi.
Minna Hirvonen

Kouluttajakoulutus –
mahdollisuus oppia itsestä
ja lähteä vapaaehtoistyöhön
Setan kouluttajakoulutuksessa sai perustiedot seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden moninaisuudesta. Siellä tutustuttiin
Setan koulutustoimintaan ja kouluttajan rooleihin erilaisissa koulutuksissa.
Kouluttajakoulutus kesti kaksi päivää ja se oli osallistujille maksutonta.
Helmikuun 2013 koulutuksessa meitä oli 15 osallistujaa ympäri Suomea ja
parasta oli yhdessä tekeminen eli toiminnalliset harjoitukset, case-tehtävät ja
keskustelut.
Kouluttajakoulutus antaa vapaaehtoiskouluttajille perustiedot. Jokainen osallistuja saa kouluttajakansion. Koulutuksen käyminen ei sido mihinkään eli sitä
voi ajatella itselleen uutena kokemuksena, mutta se antaa mahdollisuuden
myös toisen koulutuksen käyneen kanssa parina lähteä vaikka kouluvierailulle. Tällaiset vierailut ovat olleet antoisia molemmin puolin, opiskelijat
arvostavat aitoa kokemusta ja kouluttajana voi olla vaikuttamassa siihen,
miten esimerkiksi tuleva sairaanhoitaja kohtaa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan ja hänen läheisensä. Ja sitten ovat tietenkin ylä-aste ja
lukiovierailut.
Seuraava Setan ja sen jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskouluttajien peruskoulutus pidetään 27.-28.4. Jyväskylässä. Innostu mukaan!
Marjaana Marttila
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Uusi hallituksen jäsen:
Siru Hokka
Mikä sinua innosti mukaan
Mummolaakson toimintaan?
Täällä tapaa uusia ihmisiä, retket on
mukavia ja teatterit kiinnostaa.
Olitko aiemmin, ennen hallitukseen
valintaa osallistunut Mummis-toimintaan?
Olen aikaisemmin käynyt tansseissa ja
Mummiksen jäseneksi tulin noin vuosi
sitten, Seilin-retken aikaan.
Millaista hallitustyöskentelyä odotat,
miltä ensimmäinen kokous tuntui?
Tuntui kokoustamiselta, aika paljon uusia
asioita, keskustelua. Tämä on ihan uusi
kokemus, olen odottavalla mielellä.
Millaisia asioita haluat Mummiksessa
tapahtuvan vuona 2013?
Tapahtumat, jotka on lyöty lukkoon,
vaikuttaa hyviltä. Teatterit, syksyn retki
Kaunisniemeen Lammille ja tanssit.
Mitä sinä mieluiten itse teet mummolaaksolaisena ja hallituksen jäsenenä?
Olen toiminnan ihminen, mielummin
teen ja toiset suunnittelee.
Mummolaaksolaisena osallistun erilaisiin rientoihin, olen biletoimikunnan
jäsen ja seuraavissa bileissä myyn lippuja.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Mitä Mummis ottaa ja antaa sinulle?
Mummis ottaa kokousaikaa, valmisteluaikaa, tekemisaikaa ja Priden aikaan sitten
enemmän, kun on marssi ja Puistojuhla
jne. Mummis antaa uusien ihmisen tapaamisia, yhteistyötä eri Mummolaaksojen
kanssa (Tampere, Turku), enemmän
tietoa Setasta ja vaikuttamistyötäkin
tämä tarkoittaa, ollaanhan me mukana
Tahdon2013 –kampanjassa. Jokohan kaikki
halukkaat ovat allekirjoittaneet?
Haastattelu Marjaana Marttila

17.5.2013 Kansainvälinen
homo- ja transfobian
vastainen päivä
http://www.1705.fi/

Mummolaakson Vapputapaaminen
Taivaskalliolla
Taivaskalliolla taas perinteinen vapaamuotoinen naisten tapaaminen Vappupäivänä 1.5.2013
Porukkaa on saapunut paikalle pikkuhiljaa klo 14.00 jälkeen.
Taivaskallio sijaitsee Helsingissä, Käpylän kaupunginosassa.
Löydät meidät ylhäältä polun päästä tykkien liepeiltä.
Taivaskalliolle pääsee bussilla 69, lähelle myös lähiliikenteen
P-junalla tai muilla busseilla (esim 64 tai 65A).
terveisin
Mummiksen Vappuheilat

Mummolaakso on mukan
a
Tahdon2013 kampanja
ssa
(kansalaisaloite tasa
avioliittolain puolesta-a) rvoisen

Hallitus 2013
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
ravintola Laulumiehissä 2.3.2013.
Paikalla oli 14 jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Minna Hirvonen ja varapuheenjohtajana Virva Hepolampi.
Edellisestä hallituksesta jatkavat
varsinaisina jäseninä Nina K,
Teija V, Anitta H ja Marjaana M.
Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa
Veronica S. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin samassa
järjestyksessä Anneli M, Kaarina
V, Tarja K, Liisa K (uusi) ja Siru H
(uusi), eli hallitustoimintaan tuli
mukaan kolme uutta jäsentä.

29.6. Helsinki Pride – Sherrykahvitanssit Bottalla

Ennakkoilmoitus viikonloppuleiristä 13.-15.9.2013
Mummiksen viikonloppuleiri järjestetään jo kolmannen kerran Hämeenlinnan
Lammilla Pääjärven rannalla sijaitsevassa Kaunisniemen leirikeskuksessa.
Ympäristössä on hyvät ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmaastot. Käytössämme
on tunnelmallinen rantasauna, upea hiekkaranta ja viihtyisä nuotiopaikka.
Viikonlopun (perjantai-ilta klo 17 alkaen – sunnuntai) hinta täysihoidolla
tarkentuu myöhemmin.
Majoitus on 2-4 h huoneissa ja omat liinavaatteet mukaan. Alakerrassa on yksi
iso 8 hengen huone, jossa koirat ovat sallittuja.
Matkaa Helsingistä Kaunisniemeen on n. 120 km. Bussilla pääsee
Hämeenlinnan kautta Lammin keskustaan, josta voidaan järjestää kuljetus
vajaan kymmenen kilometrin päässä sijaitsevaan leirikeskukseen.
Lisätietoja ja inspiraatiota www.kaunisniemi.com.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin jatkaa entistä hyväksi havaittua käytäntöä, että myös
varajäsenet voivat osallistua kaikkiin
hallituksen kokouksiin.
Muistakaa, että kaikki yhdistyksen
jäsenet ovat tervetulleita mukaan
järjestämään tapahtumia ja tilaisuuksia sekä kehittelemään uusia
ideoita yhdistyksen toimintaan!

Mummolaaksolla on ku
mmi
Setan hallituksesta, vu
on
2013 Katriina Rosavaar na
a

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

TOIMINTAA MUUALLA

PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.mummolaakso.fi
Pankkitili: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2013 25 €, pienituloisilta 15 €
(2012 maksetut jäsenyydet ovat voimassa
31.12.2013 asti)

TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO RY
www.turunmummolaakso.net
MUMMOLAAKSO-RYHMÄ, PIRKANMAAN SETA RY
www.pirkanmaanseta.fi/mummolaakso
CLUB GOLDEN LADIES, RFSL STOCHOLM
www.goldenladies.nu
HELSINGIN SEUDUN SETA RY
www.heseta.fi.
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Taitto: Liisa Karvonen

Tulevia bileitä

