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Pikkujoulut

lauantai 1.12. klo 20-02 
Rav. Laulumiehet, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Vuoden viimeinen Mummolaakson irrotteluilta joulusomis-
teilla ja joululauluoptiolla. Hannele ja Miia laulattavat joulu-
lauluja klo 21. Tänne kannattaa lähteä kauempaakin lataamaan 
akkuja kaamoksen yli. Tarjolla glögiä ja hehkuvia hetkiä.  
Dj Lailis.

Bileet ovat naisille, ikäraja 18v.

Liput 10€/13€ + eteispalvelumaksu. Alennus Mummolaakson 
ja Setan jäsenjärjestöjen kortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä.

Ulla Jokisalon näyttelyn esittely 

lauantai 1.12. klo 16 
Helsingin taidemuseo HAM, Tennispalatsi,  
Salomonkatu 15, 00100 Helsinki
Valokuvaaja Ulla Jokisalo on luvannut kertoa meille ajankoh-
taisesta näyttelystään Kuvitelmia vapaudesta Helsingin tai-
demuseossa.

Näyttely avaa näkökulmia taiteilijan pyrkimyksiin harjoittaa 
taiteilijanvapautta ja sen lähtökohdaksi Jokisalo on valinnut 
kuusi HAMin kokoelmissa olevaa teostaan vuosilta 1983-
2001. Kyseessä ei kuitenkaan ole retrospektiivinen esitys 
vaan uusi taiteellinen kokonaisuus, jossa kokoelmateokset 
ovat vuoropuhelussa vuoden 2018 aikana valmistuneiden 
teosten kanssa. Esillä on noin 60 uutta teosta.

Vaikka ilmaisussani on vuosikymmenten saatossa tapahtunut 
monia muutoksia, niin näyttelyni teen edelleen käsitteellisesti 
ja kirjallisten virikkeiden pohjalta. Taiteellinen tavoitteeni on, 
että jokainen näyttelyni olisi kerronnallisesti yhtenäinen koko-
naisteos, sanoo Ulla Jokisalo.

Jokisalo on osaltaan vaikuttanut siihen, että valokuvauksesta 
on tullut Suomessa keskeinen nykytaiteen ilmaisumuoto. 
Hän on myös laajentanut valokuvataiteen käsitettä ja astunut 
sen ulkopuolelle. Jokisalo palkittiin 2001 valokuvataiteen val-
tionpalkinnolla ja vuonna 2010 Pro Finlandia -kunniamerkillä. 
Vuosina 2004-2009 Jokisalo toimi Taiteen keskustoimikunnan 
nimittämänä taiteilijaprofessorina.

Tulethan paikalle hyvissä ajoin ja maksat lippusi itse: 12€/10€/
museokortti. Tervetuloa! Näyttely on auki 27.1.2019 saakka.

- ”Suomalaisen valokuvataiteen uudistajan näyttely Hamissa 
on kauttaaltaan vangitseva.”  - Timo Valjakka, HS

Eskapistinen siirtymä, 2018  
(Kokoelmasta Flâneurs forever)

Ulla Jokisalo
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fb-ryhmässämme jo tuhat tykkääjää.  
Kiitos kiinnostuksesta, päivitellään!
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

torstai 17.1. klo 18 
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Lukuvuoden aluksi maineikkaan dekkaristin vangitseva ja ajan-
kohtainen tarina sekä seksuaalisuuden sävykästä pohdiskelua.   
 
Donna Leon: Kuolema tulvan aikaan, 2001 (Acqua Alta, 
suom. Kristiina Rikman)

Venetsialaiskomisario Guido Brunetti tutkii antiikkiesineiden 
salakauppaa. Kun taidehistorioitsija Brett, Guido Brunettin 
ystävä, pahoinpidellään Venetsian jokavuotisen tulvan acqua 
altan aikaan sairaalakuntoon, se ei paljon venetsialaisia lii-
kuta: nainenhan on ulkomaalainen ja lesbo kaiken lisäksi. 
Sitten Palazzo Ducalen museon johtaja löytyy murhattuna, ja 
kaikenlaista muutakin  hämärää alkaa tulla ilmi. Jotkut uppo-
rikkaat näyttävät hankkivan kokoelmiinsa harvinaisia tai-
de-esineitä, vaikka eivät voi niillä julkisesti ylpeillä. Brett, joka 
on paljastanut väärennöksiä museon kokoelmissa, on toti-
sesti kuolemanvaarassa. 

Kuolema tulvan aikaan on Venetsiaan kotiutuneen yhdys-
valtalaisen Donna Leonin viides jännäri komisario Guido 
Brunettin tutkimuksista.

- Lähde: DekkariNetti 1998-2018. Terttu Uusimaa Tornion 
kaupunginkirjastossa.

Carolina Emcke: Halu. Vastapaino, 2018 (Wie wir begehren, 
suom. Päivi Malinen)

Saksalaiselta toimittajalta ja filosofilta Carolina Emckeltä 
on aiemmin suomennettu Vihaa vastaan (2017), analyysi 
aggressiivis-populististen liikkeiden vaalimasta vihasta sekä 
vihanlietsonnan torjumisen keinoista. Uudessa henkilökoh-
taisemmassa kirjassaan hän kuvaa esseistisesti omaa mat-
kaansa yksilöllisen eroottisen halun muotoutumisessa, kuinka 
hän löysi tavan ilmaista omaa seksuaalisuuttaan - tai kuinka 
halu löysi hänet. Halun luonne rinnastuu musiikkiin, kykyyn 
aistia sen monia sävyjä ja oppia tulkitsemaan sen kerrontaa. 

Emcken kehittelemä seksuaalisuuden filosofia kuulos-
taa tutulta niille, jotka paneutuivat toissakerralla käsitel-
tyyn Maggie Nelsonin queer-ideologiseen autofiktioon 
Argonautit. Erotiikan radikaalius nähdään sen liikkuvuudessa, 
muuttuvuudessa ja luokitteluihin taipumattomuudessa, halu 
on perimmäisen vapauden analogia ja sellaisena vaalittava. 
Kehollisten halujen tarpeista seuraa hierarkioiden ja rajo-
jen maailmassa myös poliittisia tarpeita, joista kirjassa on 
useita konkreettisia, intersektionaalisia esimerkkejä. Kirjan 
moniaalle antavista teemoista löytynee runsaasti keskustel-
tavaa.

- Virva Hepolampi

Pop-in puuroilta Villa Salinissa

perjantai 14.12. klo 17-23 
Tiirasaarentie 2, 00200 Helsinki
Tonttumuorien puuropadan ja glögikannujen äärellä hehku-
tellaan taas iloisella joulumielellä, juorutaan ja jaaritellaan. 
Miia Mansikka (laulu) ja Hannele Savisalo (piano) esiinty-
vät ja laulattavat myös joululauluja. Tunnelmamusiikkia Liisan 
soittolistalta.

Voit tuoda mukana jotain naposteltavaa nyyttärihengessä ja 
omat glögiterästeet. Villasukat tai sisätohvelit sekä tonttula-
kit ovat suositeltavia asusteita. Tervetuloa tapaamaan tuttuja 
kuin myös tutustumaan mummolaaksolaisiin, vapaalla aika-
taululla klo 17 ja 23 välillä.

Jouluinen Villa Salinin huvila löytyy Lauttasaaren Kasinon-
rannan uimarannan vierestä. Bussi 21 Eirasta Viiskulman ja 
Hietalahdentorin kautta Hevosenkenkäpuistoon ja bussi 20 
Ruoholahdesta Kuikkarinteen pysäkille. Molemmilla busseilla 
pysäkki Lauttasaarentiellä metroasemalla, josta muutama 
pysäkinväli eteenpäin.

Unohtumattomat hetket -kysely enää 
30.11. asti! 
Tämän tiedotteen liitteenä löydät Työväen Arkiston muis-
titietotoimikunnan kyselylomakkeen. Kyselyssä kerätään 
mieleenpainuvimpia muistoja sukupuoli- tai seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvien ihmisten (ja myös heidän läheistensä) 
kokemuksista. 

Voit vastata yhteen tai useampaan kyselyn neljästä muisto-
tyypistä joko printtilomakeella tai verkossa  
https://www.unohtumattomathetket.fi/ 

1. henkilökohtaisesti merkittävästä tapahtumasta, 

2. sinuun vaikuttaneesta sosiaalisesta, kulttuurisesta tai histo-
riallisesta tapahtumasta/ajanjaksosta,

3. tapahtumasta, jossa edellisen kohdan tyyppinen yleisempi 
yhteiskunnallinen ilmiö risteytyi jonkun sinua henkilökohtai-
sesti kuvaavan seikan kanssa (esim. ikä, kieli, vakaumus, ter-
veys, perhesuhteet jne),

4. netin käyttöön liittyvästä muistosta.

Varaa hetki aikaa sinuun vaikuttaneiden asioiden ylöskirjaa-
miseen, ja värvää partnerisi tai ystävät  mukaan!

https://www.unohtumattomathetket.fi/
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Vuosikokous 2019

sunnuntai 10.3. klo 15 
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Tervetuloa kuulemaan yhteenveto vuoden 2018 toiminnasta 
ja taloudesta sekä luomaan suuntaviivat Mummolaakson 25. 
synttärivuodelle. 

Tai tule ja ilmoittaudu ehdokkaaksi vuoden 2019 hallitukseen 
tai vapaaehtoistoimijaksi oman kiinnostuksesi mukaiseen 
toimintaan. Yhdityksen hallituksen ja aktivistien porukassa 
löytyy tilaa osaaville asianharrastajille, intohimoisille idea-
nikkareille, järjestörutiinien tunnollisille pyörittäjille ja muille 
tekemisen meiningissä viihtyville jäsenille.  

Maalisbileet Suvilahdessa 

lauantai 23.3. klo 20-02 
Suvilahti TBA, Kaasutehtaankatu 1 (rakennus 8, 
Kojehuone), 00540 Helsinki
Palaamme taas tuttuun mutta uudistuneeseen bilemestaan. 
Suvilahti TBA, eli entinen ravintola Lämpö, löytyy läheltä 
kaasukelloa. Kävelyreitti Kalasataman metroasemalta 400 
metriä tai Sörnäisten rantatieltä Suvilahden pysäkiltä parisa-
taa metriä (bussit 16, 55 ja monet yöbussit). 

DJ Lailis. Ravintolasta saatavana myös iltapalaa.

Merkkaa kemut kalenteriisi, lisätiedot seuraavassa tiedot-
teessa.

Kinky Boots!

lauantai 23.2.2019 klo 19 
Helsingin kaupunginteatteri, suuri näyttämö.  
Eläintarhantie 5, 00530 Helsinki
Sensaatiomainen, parhaana musikaalina Tony-, Grammy- ja 
Olivier-palkittu, vuosikymmenen suurin, seksikkäin ja sydä-
mellisin show saapui vihdoin Helsinkiin.

Pop-ikoni Cyndi Lauperin säveltämä ja Harvey Fiersteinin 
käsikirjoittama musikaali Kinky Boots juhlistaa erilaisuutta, 
ystävyyttä ja ennakkoluulojen voittamista.

Kinky Boots vie sinut vuoristoradan vauhdilla tehdashallien 
hämärästä muotimaailman huipulle. Isänsä konkurssin par-
taalla olevan kenkätehtaan perinyt Charlie on epätoivoinen 
kaatuvan yrityksensä kanssa. Apuun saapuu kuin luonnon-
voima, glitterin ja höyhenien keskeltä, hurmaava viihdetaitei-
lija Lola seurueineen villin ideansa kanssa. Tämä pari, jolla ei 
pitäisi olla mitään yhteistä, yltää lopulta uskomattomiin saa-
vutuksiin, joista muut vain uneksivat.

Kinky Boots on Kaupunginteatterin uusi musikaali, jossa on 
potkua suurella sydämellä! Avaa sydämesi, laita korkokengät 
jalkaan ja tule kokemaan fantastinen show joka on rakkauden 
asialla!

Liput 78/63 € Alennus Mummolaakson jäsenille.

Sitovat ilmoittautumiset 30.1.2019 mennessä info@mum-
molaakso.fi

“Viiden tähden musikaali järisyttää ja kouraisee syvältä”  
- Lauri Meri, HS

“Esitys saa riehakkaalle tuulelle, ja tekee sielulle ja silmälle 
muutenkin hyvää!” - Tuula Viitaniemi, YLE

“Se onkin Helsinki, joka näyttää nyt New Yorkille ja Lontoolle, 
miten nämä hommat kannattaa hoitaa!”  
- Tommi Saarela, Riffi

“Räjähtävä erilaisuuden ylistys, jota kenenkään ei tulisi jättää 
väliin” - Aino Haili, MTV.FI

Kuva: Mirkka Kleemola
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Turun Seudun Mummolaakso: 
kevätretki Kanniston kotieläintilalle
Virkistysviikonloppu Kanniston kotieläintilalla Alastarolla 16.-
17.3.2019. Ekstrana pieni pysähtymishetki parisuhteiden 
äärelle. Mukanamme on parisuhderyhmiä vetäneet ammat-
tilaiset. Tervetuloa keskustelemaan, saunomaan ja istumaan 
iltaa kanssamme, sekä iloitsemaan eläintilan karvakorvista 
niin parit kuin sinkutkin. 

Hinta aamiaisen kanssa Turun Mummolaakson jäsenet 30 € /
muut 40 €.

Ennakkotieto:  
Odotettavissa Anne Lister -buumi
Ensi vuonna on tulossa levitykseen BBC:n ja HBO:n tuottama 
8-osainen draamasarja Gentleman Jack, joka kertoo maa-
ilman ensimmäiseksi moderniksi lesboksi nimetystä Anne 
Listeristä (1791-1840). Hänen tarinansa on säilynyt jälkipol-
ville laajojen päiväkirjojen ansiosta, joita on kuvattu lesbohis-
torian Rosettan kiveksi, avaindokumentiksi. Salakirjoituksella 
Anne merkitsi tarkasti muistiin lukuisat naisvalloituksensa ja 
seksikokemuksensa. Hän eli elämänsä oman määritelmänsä 
mukaan yksiselitteisesti naisten rakastajana. Tämä on kyseen-
alaistanut käsityksen siitä, että naisten väliset suhteet olivat 
seksittömiä romanttisia ystävyyksiä ennen seksologian mää-
rittelemiä samasukupuoliseen viettiin pohjautuvia identiteet-
tejä. Naissuhteiden ja maskuliinisen tyylinsä takia Anne sai 
kotipaikkakunnallaan Länsi-Yorkshiren Halifaxissa liikanimen 
Gentleman Jack.

Sally Wainwrightin ohjaama draamasarja keskittyy vuoden 
1832 jälkeisiin elämänvaiheisiin, Annen tultua Shibden Hallin 
tilan perijäksi teollisen vallankumouksen kynnyksellä. Keski-
ikäisenä tilanomistajana paine puolison löytämiseen kasvoi ja 
hän päätyi piirittämään tulevaa vaimoaan Ann Walkeria. 

Tämän sapfisen merkkihenkilön koko fantastisen tarinan voi 
lukea jo ennakkoon Angele Steidelen sujuvasti kirjoitetun 
elämäkerran englanninnoksesta Gentleman Jack (Anne Lister: 
Eine erotische Biographie, 2017). Steidele kertoo myös mat-
kailijana ja vuorikiipeilijänä kunnostautuneen Annen viimei-
sestä matkasta Venäjälle, matkareitti kulki myös Suomen läpi. 

Lisää Anne Listeristä https://www.annelister.co.uk/

’Lesbo’ ei mahdu Setan  
moninaisuuskäsitykseen?
Mummolaakson hallitus lähetti Setalle 20.11. selvitys-
pyynnön koskien lesbouden kielellistä huomioimista Setan 
tiedotuksessa ja Mummolaakson lesbopainotteisen toimin-
nan noteeraamista yhteistyökumppanina seniorityössä. 
Hallituksen jäsenet yllättyivät havaitessaan, että Setan 
tiedotemateriaalina jaetaan kahta korttia, joissa seksuaa-
lista ja sukupuolista moninaisuutta tuodaan esiin useilla 
identiteetteihin viittaavilla termeillä sekä periaatteella 
’itsemäärittely’, mutta ’lesbo’ loistaa toisessa kortissa 
poissaolollaan ja toisessa se on kaikista pienimmällä fon-
tilla, visuaalisesti marginaalisena.

Mummolaakson tavoitteille ja toiminnan viiteryhmälle 
sanalla lesbo on keskeinen merkitys riippumatta siitä, että 
kaikki naisia rakastavat naiset eivät identifioidu lesboiksi. 
Emme hyväksy korteista välittyvää piiloviestiä, että lesbo olisi 
sivuutettavissa oleva käsite tai muita seksuaalisuutta ja suku-
puolisuutta ilmaisevia termejä kategorisoivampi, kielteinen 
ja ongelmallinen. Selvityspyynnössä esitetään myös kritiikkiä 
Mummolaakson näkymättömäksi tekemisestä Setan seniori-
työn tiedotuksessa vaikka yhdistyksemme on ollut virallinen 
yhteistyökumppani seniorihankkeen alusta asti.

Toivomme, että selvityspyynnön myötä lesbouden näkyvyys 
Setan tiedotuksessa paranee ja kielipolitiikka kirkastuu ilmai-
semaan moninaisuutta aidommin, ilman lesbo-sanaan ja 
-identiteettiin kohdistuvia ennakkoluuloja.

- Virva Hepolampi

1.1.2019 uusi jäsenmaksu 30 €
pienituloiset 20 €  

kannatusjäsenmaksu 100 €

http://mummolaakso.fi/ajankohtaista/
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso
https://www.annelister.co.uk/

