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Jäsentiedote
Mummiksen syysbailut

Tulossa myös: Pikkujoulut

lauantai 20.10. klo 20-02
Rav. Laulumiehet, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki

lauantai 1.12. klo 20-02
Rav. Laulumiehet, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki

Uuden tanssipaikan tärppäämistä odotellessa loppuvuoden kemut vietetään perinteikkäässä Laulumiesten juhlasalissa. Keskeisellä paikalla Kampissa: ei
eksymismahdollisuutta, ei tekosyitä – eikun menoksi!

Merkkaa kalenteriin vuoden viimeinen Mummolaakson
irrotteluilta joulusomisteilla ja joululauluoptiolla. Tänne kannattaa lähteä kauempaakin lataamaan akkuja
kaamoksen yli.

Dj Lailis vastaa hyvästä menosta tanssilattialla. Musiikki
alkuillasta paritanssipainotuksella, loppuilta diskommalla
tahdilla.

Tarjolla glögiä ja hehkuvia hetkiä. Dj Lailis.
Liput 10 / 13€ + eteispalvelumaksu

Liput 8 / 10€ + eteispalvelumaksu 3 euroa.
Alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen kortilla.
Vain käteistä lipunmyynnissä. Bileet ovat naisille, ikäraja 18v.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
tiistai 25.9. klo 18
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Alkusyksyn lukupiirin kirjat ovat punnitun asiapitoista mutta
mukaansatempaavaa luettavaa. Nelsonin ja Saven omaelämäkerralliset tekstit lähtevät liikkeelle ja päättyvät hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, mutta yhteistä kosketuspintaakin
löytyy perheistä, lääketieteestä ja kehon muutoksista.
Maggie Nelson: Argonautit
(S&S 2018, suom. Kaijamari Sivill)
Nelsonin ensimmäinen suomennettu kirja on ollut maailmalla arvostelumenestys. Takautuvasti kerrotun rakkaustarinan kautta Nelson nostaa esiin nykypäivän queer-ihmisiä
puhuttavia teoreettisia kysymyksiä liukuvista identiteetistä,
vapaudesta, ruumiillisuudesta, äitiydestä, kielestä ja sen
roolista queerpolitiikassa. Vuoropuhelua käydään nimekkäiden teoreetikoiden ja lgbtq-vaikuttajien kanssa läpinäkyvästi
niin, että siteeratun kirjoittajan nimi on mainittu tekstissä tai marginaalissa. Tärkeitä ajattelijoita ovat psykologi
D.W. Winnicott ja ”queer-teorian kuningatar” Eve Kosofsky
Sedgwick.
Rakastuminen sukupuolten ulkopuolelle idenfioituvaan
Harry Dodgeen etenee anaalierotiikan nautinnoista parisuhteeseen, avioliittoon, perheellistymiseen ja Harryn
sukupuolisuuden muutokseen, ja samalla konkretisoituu
kysymys miten suhteuttaa heteronormatiivista ydinperheideaalia lähentyvä perheonnen tavoittelu queer-radikaaliuden säilyttämiseen. Ei ainakaan redusoimalla vaihtoehdot
kaksinapaisesti joko reproduktiolle tai subversiivisuudelle
omistautumiseen. Ehkä ’sodomiittisena äitinä’, mutta kriteerit ovat kontekstisidonnaisia ja jäävät lukijan punnittavaksi. Dikotomioista ja dogmatismista vapautuakseen
kertoja toteaa tavoitelleensa ”harkittua väistelyä” - viekasta,
liikkuvaa, nokkelasti pakenevaa analyttistä minää - mutta
oppineensa myös sen rajoitukset onnen ja mielihyvän tavoittelussa. Kuten nautinnoissa, jotka perustuvat tavanomaisen
kiintymykseen, pysyvyyteen, velvollisuuteen tai riippuvaisuuteen. Ensiluennalla teos tuntuu päätyvän arjen yksise-

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
torstai 8.11. klo 18
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Illan aiheena on kaksi lyhyttä kirjaa, historiallinen lyhytromaani ja kotimainen runoteos. Näiden lisäksi itse kukin voi
esitellä vuoden aikana lukemansa parhaan sateenkaarevan
teoksen, jota ei ole vielä lukupiirissä käsitelty.
Ellen Klages: Passing Strange (Tor.com 2017)
Kirjoittajan kotikaupunkiin San Franciscoon 1940-luvun sotavuosiin sijoittuva Passing Strange on tarina kuuden naisen
piiristä, jonka avulla ratkeavat Haskelin ja Emilyn suhteen
tielle kasautuvat esteet. Viihdepokkarien ja film noirin jalanjäljissä kulkeva pienoisromaani punoo yhteen romanssia,
fantasiaa ja urbaania gayhistoriaa. Kertomus on monisävyinen kuin San Francisco itse. Teos löytyy Helmetistä ja verkosta myös e-kirjana.
Ulla Sinerlahti: Ruskeat nahkakengät (Mediapinta 2018)
Kirjoittaja kertoo tuoreesta esikoisrunokokoelmastaan näin:
Tähän kirjaan olen poiminut joitakin niistä runoista, joiden kautta tutkin itseäni ja löysin uudenlaisen identiteetin.
Se alkoi rakastumisesta naiseen. Oli pysähdyttävä miettimään, kuka olen ja kuka olen luullut olevani. Tuntui pelottavalta ymmärtää, että minussa oli hallitsemattomia puolia,

litteisten perusarvojen myötä queeriin antikliimaksiin, ehkä
normatiivisen lukutavan ohjaamana?
Laura Save: Paljain jaloin (WSOY 2013)
Kirjan sisäliepeessä kerrotaan, että kirjailija ei ehtinyt saada
tietoa blogikirjoituksiin ja muistiinpanoihin perustuvan tarinansa julkaisemisesta. Nuoren sateenkaariperheellisen lääketieteen opiskelijan arki, minuus ja parisuhde on ajateltava
uudestaan kun hän saa yllättäen syöpädiagnoosin. On totuttauduttava raskaisiin hoitoihin, lääkearsenaaliin, leikkauksiin, ahdistavaan epätietoisuuteen. Lohdullista tarinassa on,
ettei Laura jää sairauden kanssa yksin. Näihin hoitoihin pääsee jonottamatta ja ulottuvilla on sekä ammattiapua, kohtalotoverien vertaistukea että läheisiä ihmisiä.
Lääketieteelliset yksityiskohdat avataan lukijalle ymmärrettävästi. Lääkkeiden sivuvaikutukset, operaatioista seuraavat komplikaatiot ja epäilyt muutoksista tilanteessa luovat
kuvaa sairastumisesta monen rintaman sotana, jonka edessä
Lauran henkinen periksiantamattomuus ja valoisa asenne
herättävät kunnioitusta.
Kysele lainakappaletta Argonauteista fb-tapahtumassa
- Virva Hepolampi

jotka olivat uinuneet tiedostamattomassa, mutta nyt olivat
tulossa esiin.
Näissä runoissa pohdin myös luopumista, lähtemistä, rakastumista ja sen päättymistä.
NAHKA
Jokin oli luonut nahkansa
vaalealla hiekkarannalla
jättänyt jälkeensä vanan
hylättyä kuonaa
Se kuivui auringossa
kultaiseksi pölyksi
kulki tuulen mukana
tuntemattomille rannoille.
Hylätty vanha nahka
tuomittu tarpeettomaksi
pääsi näkemään maailmaa
vielä vanhoilla päivillään.
Lukupiiriin kirjaa saa tekijältä itseltään erikoishintaan 15€
noudettuna Hoitola Hertasta, Kalevankatu 55, 00180 Hki.
Tai postitettuna hintaan 18€. Sovi noutoajankohta etukäteen gsm 045 8837808 tai ulla@hoitolahertta.fi. Ullalta
voit myös kysyä lainakappaletta. Kirja löytyy verkosta mm.
Adlibrikseltä, Bookysta, cdonista ja Mediapinnalta.
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Taidekoti Kirpilä
sunnuntai 7.10. klo 14.30 – 15.30
Pohj. Hesperiankatu 7, 6. krs, 00260 Helsinki
Tervetuloa tutustumaan ainutlaatuisen Kirpilän taidekokoelman avoimeen queer-opastukseen. Vapaa pääsy ja maksuton opastus. Tule paikalle ajoissa, viimeistään klo 14.15.
Reumalääkäri Juhani Kirpilä (1931-1988) keräsi 1950-luvun
alusta 1970-luvun lopulle yli 500 teosta käsittävän kokoelman maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, akvarelleja, piirustuksia sekä venäläistä posliinia. Taiteenkeräilijä, kulinaristi
ja maailmanmatkaaja muutti 1979 Hesperiankadulle yli
300 neliön kattohuoneistoon yhdessä elämänkumppaninsa, antiikkikauppias Karl Rosenqvistin kanssa. Huoneisto
oli omiaan myös seurusteluun homoseurapiirien kanssa.
Taidekoti Kirpilä avattiin yleisölle vuonna 1992, ja on sittemmin avautunut myös Juhanin ja ”Kallen” homoudesta, jonka
vaikutusta taidemieltymyksiin voi pohdiskella queer-opastuksen vinolla katseella.
Taide-elämyksen jälkeen me mummislaiset voimme
siirtyä keskustelemaan ja syömään Töölön Säveleen,
Runeberginkatu 40. Pöytä on varattu klo 16.30 kymmenelle
ruokailijalle. Ilmoittaudu info@mummolaakso.fi jos lähdet
mukaan Töölön Säveleen.

HOMOÄITI-monologi
lauantai 17.11. klo 13
Kansallisteatteri, Omapohja
Itäinen Teatterikuja 3C, 00100 Helsinki
Omakohtaisiin äitiyden kokemuksiin perustuva esitys
on tehty ja omistettu niille, jotka eivät yleensä pääse
teatteriin, koska jalassa, kädessä, tississä, parrassa
roikkuu yksi tai useampi tahmeakätinen lapsi. Homoäidin esiintyjänä nähdään persoonallinen ja karismaattinen Katja Küttner.

Kuvassa Katja Küttner, kuvaaja Tommi Mattila

”Kun hän sai toisen lapsensa, häneltä otettiin pois
oma aika ja tila. Hän asettui kokopäiväisesti toisten
palvelukseen. Hänelle jäi päivässä yksi tunti omaa
aikaa. Hän päätti käyttää tuon tunnin kirjoittamiseen.
Hän alkoi dokumentoida elämäänsä pienten lasten
äitinä. Kirjoittamiselle oli vain yksi sääntö: hän ei sensuroisi mitään.”
Liput 25 euroa jäsenhinta, 30 euroa ei-jäsen. Sitovat ilmoittautumiset 16.10. mennessä info@mummolaakso.fi. Ilmoita,
oletko jäsen.
Teksti ja ohjaus Heini Junkkaala.

Taidetta HAMissa
Marraskuun loppupuolella mummislaisilla on mahdollisuus
tutustua Ulla Jokisalon Kuvitelmia vapaudesta –näyttelyyn
taitelijan opastuksella HAMissa, Tennispalatsissa.
Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitamme seuraavassa tiedotteessa ja FB-sivulla.
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Turun Seudun Mummolaakso

Seta

13.10. Lauantaimukavaa

20.10.-20.11. Sateenkaarihistoriakuukausi

klo 14:15-15:30 Pakopeli-elämysseikkailu mummotiimin
kanssa Live Exit Gamesin tiloissa Turun keskustassa. Hinta
osallistujamäärän mukaan 19-24€/hlö. Sitovat ilmoittautumiset 5.10. mennessä rouva.vartiainen@gmail.com, 050351 4880.

Seta ja Kulttuuria kaikille -palvelu koordinoivat ensimmäisen sateenkaarihistoriakuukauden Suomessa loka-marraskuussa. Historiakuukausi on jatke 2016–2018 toteutuneelle
Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeelle.

klo 17:00 Yhdessäoloa ruokaillen Ravintola Paninissa,
Linnankatu 3. Esim. Italialainen perheillallinen 32€/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset 5.10. mennessä turunmummot@
gmail.com, Hanna 040-828 0212.
26.-28.10. Mökkiretki Rymättylään
Uudessa kohteessa on upea hirsimökki aivan meren rannalla
ja ihana puusauna. Viikonlopun hinta 25€/35€, joka maksetaan etukäteen verkkokauppaan https://holvi.com/shop/
turunmummot
Ilmoittaudu asap, paikkoja rajallisesti!
https://www.nettimokki.com/naantali/7593

Seta ja Kulttuuria kaikille -palvelu pyrkivät kokoamaan ja
jakamaan eri taidelaitosten, muistiorganisaatioiden, yhdistysten ja yksityisten ihmisten tapahtumia ja muistoja.
Tiedotus tapahtuu sosiaalisen median sekä verkkosivujen
kautta.
Omat muistosi voit jakaa esimerkiksi Unohtumattomat hetket-sivustolla tai heidän Facebookissaan. Myös Muistikko
kerää muistoja. Seta kerää järjestöä koskevat muistot
Työväen Arkistoon. Seuraa uutisia tapahtuman somesivulla
https://www.facebook.com/sateenkaarihistoriakuukausi/
3.-4.11. Ryhmänohjaajakoulutuksen perusosa Oulussa
Ilmoittautuminen päättyy 23.9. Seta korvaa matka- ja majoituskuluja, mukaan mahtuu 25. Erityisesti pohjoisesta toivotaan osallistujia. Koulutus on ilmainen. Lisätiedot: https://
seta.fi/tapahtumat/ryhmanohjaajakoulutuksen-perusosa/
Sateenkaarisenioreiden kokoontumiset syksyn aikana
Kinaporin palvelukeskus, 4. kerroksen Fiilis 4-tila
(Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki)
maanantaisin 8.10., 12.11. ja 10.12. klo 15.00-17.00
Kantin Pysäkki (Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki)
keskiviikkoisin 26.9., 31.10., 28.11. ja 19.12. klo 17.00-19.00

Huomaa tämäkin
Vinokino 2018
24.11. klo 18-24 Pikkujoulu saunoen
Erilaisia mummopikkujouluja vietetään Pyrkivän
Saunaosastolla, Tuureporinkatu 2.

www.vinokino.fi

Editor: Virva Hepolampi, Taitto: Liisa Karvonen

Liput 10/15€ sisältäen kahvin/teen sekä pientä makeaa &
suolaista ja hyvää musiikkia. Mukaan muut virvokkeet ja
oma pyyhe.

Turun seudun Setan järjestämä Vinokino on Suomen ainoa
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarinoihin keskittyvä
elokuvafestivaali. Vinokino on tarkoitettu kaikille hyvän elokuvan ystäville. Ihan kaikille.
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