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Naistenpäivänä vuosikokous ja tanssit

Mummolaakso ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään  
lauantaina 8.3.2014 ennen illan tansseja klo18 alkaen  

Ravintola Laulumiehissä, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki

Kuumat Altot
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Kokouksessa esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 
vuodelta 2013 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2014. 

Tervetuloa jäsenet / jäseniksi aikovat paikalle keskustelemaan 
ja vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan sekä valitsemaan 
hallitusta juhlavuodelle 2014 — tarjolla kahvia / teetä sekä 
pikkusuolaista! 
Vuosikokoukseen osallistuvat pääsevät ilmaiseksi illan 
tansseihin.
Tanssit  klo 20-02, dj Aleksandra 
Mukana myös lauluyhtye Kuumat Altot 
Showtime klo 21:00 
Liput jäsenet 8 €, ei-jäsenet 10 €  + narikkamaksu 
Alennus Mummolaakson, Rivinvälin ja Setan jäsenjärjestö-
jen jäsenkortilla. 

Tule kokeilemaan padelia!

Tutustu padeliin Myllypuron tennishallissa 
sunnuntaina 16.3. klo 11.30-13.30. 
Hallin osoite on Varikkotie 4 ja sinne on kä-
velymatka Itäkeskuksen metroasemalta. 
Padel on sosiaalinen mailapeli, johon etenkin tennistä, sul-
kapalloa tai squashia pelanneet pääsevät nopeasti sisään. 
Laji soveltuu eri-ikäisille ja on sosiaalista hauskanpitoa lii-
kunnan ohella. 
Katsopa lajiesittely Padel-liiton sivuilta: www.padel.fi 
Riittävien kenttävarausten ja muiden käytännön järjeste-
lyiden takia  ilmoittaudu 13.3. mennessä sähköpostitse 
info@mummolaakso.fi. Mummolaakso tarjoaa tutustu-
miskerran kenttämaksut. Mailoja voi vuokrata hallista 3 
€/kerta. Kentälle mahtuu 4 pelaajaa kerrallaan, joten use-
ampikin voi käyttää samaa mailaa. Peliin johdattelevat 
padel-koukkuun jääneet Eeva ja Riitta. Varustuksena sisä-
pelikengät ja sporttinen vaatetus. Mukaan mahtuu 10-12 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

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

Tervetuloa brunssille  
Mummolaakson Vappuheilojen  
kanssa 

sunnuntaina 6.4. Korjaamolle klo 11-15 
Töölönkatu 51 A-B, 00250 Helsinki
Ruokaisaan, aurinkoisen Provencen henkeen katettuun 
brunssimenuun kuuluvat alkupalavalikoima salaat-
teineen, lämmin ruoka (kasvis tai liha) ja viikonlopun 
jälkiruoka, juustoja sekä kahvi, tee ja tuoremehu. 
Brunssin hinta on 19 €.

Koko Provencelainen brunssimenu löytyy Korjaamon 
sivuilta: www.korjaamo.fi
Vapaamuotoista yhdessä oloa ilman ohjelmaa.
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Yhdenvertainen vanhuus  -projektin uusi video

Haluaisin pystyä kertomaan -videolla yhdeksän suku-
puoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvaa kertovat 
elämäntarinaansa. He kertovat myös vanhuuteen sekä van-
huspalveluihin ja terveydenhoitoon liittyvistä toiveistaan.
Monet 30–50-luvuilla syntyneet ovat joutuneet piilotta-
maan todellisen minänsä suojellakseen itseään. Heistä 
puhutaan hiljaisena sukupolvena. Kun nämä ihmiset olivat 
nuoria, monella heistä oli sekä julkinen että salattu minä. 
Homoseksuaalisuus oli rikos, lääketieteessä seksuaalivä-
hemmistöön kuuluvat luokiteltiin sairaiksi eikä sukupuolen 
moninaisuudesta ollut asiallista tietoa saatavilla.
Uuden vanhuspalvelulain ja lakia koskevien laatusuositusten 
mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen vanhuu-
teen. Tämä koskee myös seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvia ihmisiä. Turvallinen ja avoin ympäristö, jossa 
saa olla oma itsensä myös vanhuuspalveluisssa, ei kuiten-
kaan ole itsestäänselvyys. Ihmisen moninaisuus on tärkeää 
tuoda esiin luontevasti ja itsemäärittelyoikeutta tukien.

Haluaisin pystyä kertomaan -video on suunnattu eri-
tyisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, vanhus-
palveluja tuottavien organisaatioiden ja oppilaitosten 
käyttöön. Koskettavan ja puhuttelevan videon on tuottanut 
Martu Väisänen ja kuvaajana on toiminut Ville Pohjonen. 
Lämminhenkisessä dvd:n julkistamistilaisuudessa 24.1.2014 
Lasipalatsin Palmusalissa Helsingissä oli kutsuvieraita, 
videossa esiintyneitä, vanhustyön ammattilaisia, Setan 
edustajia, toimittajia sekä Yhdenvertainen vanhuus -hank-
keen toimijoita.
Videota sekä siihen liittyvää keskustelumateriali on saata villa 
Setasta.  
Haluaisin pystyä kertomaan on myös julkaistu YouTubessa.

Salla-Maija Hakola, Marjaana Marttila

Muistelumatinea:  
Mummolaakso alkuvuosista nykyhetkeen 1994 - 2014

lauantaina 22.3. klo 14-18
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

Mummolaakso täyttää kesällä pyöreitä vuosia. 20 vuotta 
yhdistyshistoriaa on paitsi juhlinnan myös yhteisen muis-
telun arvoinen hetki. Kutsumme kaikki mummot ja mum-
monmieliset kuulemaan yhdistyksen syntyhistoriasta ja 
kertomaan oman näkemyksensä siitä, mitä hyvää, huonoa 
ja hienoa kahden vuosikymmenen aikana on tullut tehtyä. 
Millaiset Mummolaakso-aktiviteetit ovat tarjonneet haus-
koja kokemuksia tai tuoneet kiinnostavia tuttavuuksia? 
Miltä Mummolaaksolainen yhteisöllisyys tuntuu? Mikä mer-
kitys Mummolaaksolla on ollut? Kuinka 
hyvin yhdistys on edistänyt lesbojen ja bi-
naisten keskinäistä solidaarisuutta ja huo-
lenpitoa, ja millä keinoin toimintaa tulisi 
siltä osin jatkossa kehittää? Mitä yhdistyk-
sen tavoite omasta identiteetistä lähte-

ville vaihtoehtoisille vanhuspalveluille voisi tulevaisuudessa 
merkitä? Millaisia muutoksia vanheneminen on tuonut 
omiin elämänvalintoihin ja yhteisölliseen osallistumiseen? 
Miksi Mummolaaksossa toimiminen on niin koukuttavaa 
tai turhauttavaa? 
90-luvun ajoista asti lukuisat ihmiset ja näkemykset ovat 
olleet rakentamassa tämän päivän Mummolaaksoa. 
Muistot sen kun kultautuvat ja legendat elävät! Tule 
tapaamaan Mummolaakson entisiä ja nykyisiä vaikuttajia, 

visioijia, toiminnan naisia ja Mummis-
tapahtumien ystäviä. Keskustelun jälkeen 
jatketaan vapaamuotoisella seurustelulla 
virvokkeiden kera. 
Lämpimästi tervetuloa!
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Homous on laillista kaikkialla Euroopassa. Tämän tie-
dotteen ilmestyessä on presidentti Derviş Eroğlu jo 
vahvistanut vapauttavan lain Pohjois-Kyproksessakin, viho-
viimeisessä Euroopan kolkassa, jossa homoseksuaalisuus 
on ollut kiellettyä.
Vuosi 2014 on juhlavuosi — Mummolaakso täyttää kun-
nioitettavat 20 vuotta, Setan perustamisesta tulee kulu-
neeksi 40 vuotta ja Tove Janssonin merkkivuotta juhlitaan 
monin menoin. 
On syytä iloita ja juhlia, mutta työ ei tähän lopu. Jos urheili-
jan pitää koko kansan edessä vielä vuonna 2014 ”tulla kaa-
pista ulos” ja tuntea helpotusta siitä, etteivät ihmiset pane 
pahakseen, on yhteiskunnassamme vielä paljon muutetta-
vaa. Viime kirjallisuusillassa (jossa oli muuten ilahduttavan 
paljon lukulepakoita – 11 henkeä) keskustelimme pitkään 
Radclyffe Hallin Yksinäisyyden kaivosta (alkuperäiseltä 
nimeltään The Well of Loneliness, 1928). Melkein sata 
vuotta sitten Hall kirjoittaa päähenkilön Stephenin äidin 
suuhun seuraavaa:

Ryhmäteatteri: Nätti tyttö, vähän pehmee 

lauantaina 12.4.2014 klo 19
Helsinginkatu 25, 00510 Helsinki

Kupliva kertomus kolmen sukupolven naisista. Vanhin nai-
nen (Kaija Pakarinen) yrittää luoda uusia perinteitä, kes-
kimmäinen (Minna Suuronen) etsii olemassaolon ydintä 
terapiasta ja nuorin (Emilia Sinisalo) haluaa elää monena 
ja ilmestyykin kotiin milloin Sherlock Holmesina, milloin 
Prinsessa Leiana. Uteliaana peilinä näille kipinöiville naisille 
toimii monikasvoinen mies (Robin Svartström). Tuloksena 
on originelli kertomus ihmisenä olemisesta, välillä aallon 
pohjalla, välillä sen harjalla. 
”Äiti sitte aina huus meitäki ruokapöytään että ”sikiöt syö-
mään!” Hän oli sillä tavoin herkkä ihminen.” (Nainen 71v)
”Enhän mä oo sotaa kokenu. Mä oon pullamössösuku-
puoli. Polvi.”  (Nainen 44v)
”Onneks tulee uus aika. Ihminen päivittyy. Ihminen päivite-
tään.” (Nainen 21v)
”Niin. Kyllä. Mitäs tota, sä aattelet, että mikä sulla on se 
syy, että miksi sä käyt täällä?” (Terapeutti)

9.2.2014 Suna Vuori arvioi esitystä Hesarissa mm. näin:
”Siihen nähden, miten paljon feminististä teoriaa Kati 
Kaartinen on uuden näytelmänsä innoitukseksi lukenut, 
Nätti tyttö, vähän pehmee on ihmeen huokoinen, hengit-
tävä ja hauska. Se on myös kiinnostavalla tavalla arkea läpi-
valaiseva teksti.”

Liput jäsenet 19 €, ei-jäsenet 27 €
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin
ti 10.3. mennessä: info@mummolaakso.fi
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen.

”Tuossa kirjeessä sanot asioita, joita voidaan sanoa aino-
astaan miehen ja naisen välillä, ja sinun suustasi ne ovat 
halpamaisia ja saastaisia rappion sanoja - luonnonvastaista, 
Jumalan vastaisia, joka loi luonnon. Minua kuvottaa; sinä 
olet saanut minut voimaan ruumiillisesti pahoin...”
Äiti on saanut käsiinsä tyttären rakastetulleen kirjoittaman 
kirjeen. Onneksi Stephenin kotiopettaja ja henkinen oppi-
äiti rohkaisee:
”Sinulla on töitä tehtävänäsi — tule ja tee ne! Kuule, sen 
tähden, että olet mitä olet, saatat jopa olla etulyöntiase-
massa.[...] jonakin päivänä maailma tunnustaa tämän! 
Mutta sillä välin on tehtävä lujasti töitä toisten kaltaistesi 
tähden” (suom. Milla Karvonen, 2010, Basam Books)
Ovatko asenteet muuttuneet riittävästi? Onko LHBT-
ihmisten hyvä ikääntyä Suomessa?
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Käsikirjoitus Kati Kaartinen
Ohjaus Johanna Freundlich
Rooleissa Kaija Pakarinen, Minna Suuronen, 
Emilia Sinisalo, Robin Svartström
Lavastussuunnittelu Janne Siltavuori
Äänisuunnittelu Marko Ahokangas
Valosuunnittelu Tomi Tirranen
Pukusuunnittelu Emilia Eriksson
Maskeeraus Leila Mäkynen 

Terveiset Mummolaakson riveistä
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi
www.mummolaakso.fi

Pankkitili: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2014 25 €, pienituloisilta 15 €

TOIMINTAA MUUALLA

TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO RY
www.turunmummolaakso.net

MUMMOLAAKSO-RYHMÄ, PIRKANMAAN SETA RY
www.pirkanmaanseta.fi/mummolaakso

REGNBÅGEN - BOENDE FÖR ÄLDRE HBT-PERSONER, 
STOCHOLM www.regnbagen.net

LIZZY THE LEZZY  - Animated stand up comedian
www.lizzythelezzy.com
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Luentoja Tove Janssonista
Tove Janssonin syntymästä tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 100 vuotta, joten häneen liittyviä tapahtumia riit-
tää pitkin vuotta.  Helsingin työväenopistolla, Opistotalo, 
Viipurinsali, Helsinginkatu 26, pidetään kevään aikana 
kaksikin Janssoniin liittyvää avointa luentoa: 
Pe 21.3. klo 14 -15.30 suomalaisia naistaiteilijoita sarjassa 
FM Emmi Jäkkö luennoi aiheesta Tove Jansson – taide ja 
elämä.
Ke 2.4. klo 16.50 – 18.20 FL Mervi Tuomikoski esittelee 
Tuula Karjalaisen vuonna 2013 ilmestyneen elämänkerran 
Tovesta: Tee työtä ja rakasta.

Talvikit
Talvikin tansseja tanssittiin 8.2.2014 ravintola 
Laternassa Tamperelle nyt kolmatta kertaa. Tansseihin 
osallistui 160 naista, tanssien ennätysyleisö.
Ohjelmassa oli tanssia, arpajaiset, kuoro Kaappilaulajat, 
Piian ja Santran loistava tanssiesitys sekä opastusta tans-
sin taikaan. Mummo räppi Mikä ikä ?? oli ihan huippu.  
Talvikeissa oli lämmin ja kotoinen tunnelma. Mummot 
olivat tehneet paljon valmistelutöitä; myynnissä oli mm. 
oivaltavia pinssejä. Hienoa Tampereen mummot, ensi 
vuonna taas! Tämä on jo perinne.
”Nää on parhaat tanssit +30 vuotiaille naisille koko 
Suomessa. Vain mummiksen sherrykahvit vetää ehkä ver-
toja!” - Minna Hau
”Porukalla tultiin, mainiosti viihdyttiin ja onnetar suosi 
hulppeissa arpajaisissa *jännittävillä* palkinnoilla ;-)”  
- Nimim. Puuhakassista kevättä rintoihin
”`Viiskytä, kuuskytä, seiskytä, kasikytä..` hauska kertsi jäi 
soimaan päähän. Heräsi ajatus että josko minäkin pari-
tanssia.. mutta jätänpä ammattilaisille. Tampere esitteli 
parastaan ja mirrilauma kehräsi. Loimaa kiittää.” - J&E

Juhlavuoden 2014 tapahtumia:
la 8.3. Vuosikokous ja tanssit Laulumiehissä
la 22.3. Muisteluiltapäivä Unionilla 
la 10.5. Tanssit Wäiskin keskikerroksessa
la 28.6. Sherrykahvitanssit Bottalla
to 14.8. Kuutamoristeily Helsingin edustalla
la 16.8. Juhlatanssit Kaisaniemen ravintolassa
pe-su 12.-14.9. Juhlaleiri Kaunisniemen leirikeskuksessa 
Lammilla
Mikäli jollakin teistä on mielessä juhlavuoteen sopivia 
tapahtumia niin tervetuloa mukaan järjestelemään niitä 
yhdessä Mummiksen hallituksen ja muun aktiiviporukan 
kanssa. Ideoita ja yhteystiedot voi laittaa Mummiksen säh-
köpostiin info@mummolaakso.fi. 

Runokokoelma, sarjakuva-albumi, omaelämänkerta ja 
klassikkonovelli ovat pohdittavina seuraavassa kahvi-
illassa kevään korvilla. Paneudu tuoreisiin teksteihin tai 
kertaa tutut tarinat ja tule kuulemaan, mitä muut lukule-
pakot saavat näistä irti:
Helena Sinervo: Avaruusruusuja (WSOY, 2014)
Annukka Leppänen: Terapian tarpeessa (2013) 
Vivica Bandler ja Carita Backström: Vastaanottaja tun-
tematon (Otava 1992, alkuteos Addressaten okänd, 
Norstedt 1992)
Aino Malmberg: ’Ystävyyttä’ (kokoelmassa Totta ja leik-
kiä, Otava, 1903, ladattavana netissä).

Kirjallinen kahvi-ilta

torstaina 15.5.2014 klo 18-20 

Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti, 
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

Tulevia tansseja
10.5. Ravintolalaiva Wäiski keskikerros, dj Lailis
Liput jäsenet 6 €, ei-jäsenet 8 €

Muistathan että on uuden 

jäsenmaksun 2014 aika.  

Pidä jäsenkorttisi ajan tasalla!


