1 2019
Jäsentiedote
Maalisbileet Suvilahti TBA

Uusien jäsenmaksujen aika

Tule tsekkaamaan mummojen uudistunut bilemesta Suvilahti
TBA (entinen ravintola Lämpö) kaasukellon kupeessa.
Metrolla Kalasataman asemalta tai bussilla Sörnäisten rantatieltä Suvilahden pysäkiltä (bussit 16, 55 ja monet yöbussit).
Musiikista vastaa DJ Lailis. Ravintolasta saatavana myös iltapalaa.

JÄ SE N KO R T TI

lauantai 23.3. klo 20-02
Kaasutehtaankatu 1
(rakennus 8, Kojehuone), 00540 Helsinki

nimi

2018

Bileet ovat naisille, ikäraja 18v.
Liput 10€/13€ ja eteispalvelu sisältyy hintaan. Alennus
Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla.

Huomaa uudet vuosimaksut. Tilinumero tiedotteen takasivulla.
Jos tilaat paperista jäsentiedotetta ja olet jo maksanut 2019
jäsenmaksun, saat uuden vuositarran viime vuoden jäsenkorttiisi tämän tiedotteen mukana.
PDF-tiedotteen tilaajat voivat noutaa jäsentarran maalisbileistä.
23.3. jälkeen vuositarroja ja kortteja uusille jäsenille postitetaan muutaman kuukauden välein.

1.1.2019 uusi jäsenmaksu 30 €
pienituloiset 20 €

kannatusjäsenmaksu 100 €

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. Tiedotteen ohessa tarkasteltavaksi vuosikertomus ja toimintasuunnitelma 2019.

Omat tekstit -ryhmä
maanantai 25.3. klo 18-20
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1
Uusi ryhmä sekä kaunokirjallisen että asiatekstien kirjoittajille. Tervetuloa mukaan myös ilman ennakkoilmoittautumista! Lisätietoja: johanna_pakkanen@yahoo.com.

Tai tule ja ilmoittaudu ehdokkaaksi vuoden 2019 hallitukseen
tai vapaaehtoistoimijaksi oman kiinnostuksesi mukaiseen
toimintaan. Yhdityksen hallituksen ja aktivistien porukassa
löytyy tilaa osaaville asianharrastajille, intohimoisille ideanikkareille, järjestörutiinien tunnollisille pyörittäjille ja muille
tekemisen meiningissä viihtyville jäsenille.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
tiistai 26.3. klo 18
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Uusia lesbisiä kirjoja julkaistaan Suomessakin juuri nyt ilahduttavan paljon. Vaikka lesbo- tai bi-teema ei aina olisikaan
kertomuksen keskiössä, on kuitenkin kiitettävää että aihepiiriä tuodaan entistä ennakkoluulottomammin näkyviin ja sitä
käsitellään ansiokkaasti.
Etenkin historiallisten naisrakastajien trendi kirjallisuudessa jatkuu vahvana. Tähän osuvat myös kevään toisen
Lukulepakkojen tapaamisen kirjat. Molemmat kertovat myös
suomenruotsalaisen kulttuurin vahvuudesta sapfisten tarinoiden tuottamisessa sekä hyvästijätöistä.
Valitse lukemistosi näistä ja tule kahvittelemaan:
Johanna Holmström: Sielujen saari (Otava, suom. Jaana
Nikula) tai alkukielisenä: Själarnas ö (Förlaget, 2017)
Seilin saarelle päätyy erilaisten kärsimysten piinamia naisia. Parantumattomasti mielisairaiksi diagnosoitujen naispotilaiden ja hoitohenkilökunnan suljettu yhteisö pitää
sisällään tarinoita ihmismielen kestokyvyn rajoista, vallasta, erilaisuudesta, kiintymyksestä ja inhimillisestä ymmärryksestä. Uupuneen nuoren äidin elämän kriisiytymisestä
1890-luvulla siirrytään porvaristyttö Ellin päätymiseen Seilille
ja hoitaja Sigridin elämänhallintaa horjuttavaan sota-aikaan.
Loppusijoitus saarelle näyttäytyy myös suojana yhteiskunnan
armottomuutta ja normeja vastaan. Tästä kehkeytyy kirjan
loppuun kiehtova uusi taso, joka ennakoi tulevaa vapautumisen aikaa ja uusia mahdollisuuksia rakkaudelle.
Lesbisiä käänteitä saa odottaa pitkään, mutta kerronnan kieli
on herkkyydessään vangitsevaa ja ulkopuolisuuden kuvaukset koskettavat läpi romaanin.

Vivica Bandler. Vuosisadan nainen. Århundradets kvinna.
Toim. Eija Mäkinen & Ida Henrikson (Teaterstitelsen Vivicas
Vänner ja Otava, 2018)
Juhlakirjat eivät useinkaan ole niin hersyviä kuin Vivica
Bandlerin 100-vuotisjuhlavuoden blogikirjoituksista, juhlapuheista ja Bandlerin nimikkosäätiön esittelyteksteistä kerätty
kokoomateos. Teatterialan työtoverit ja lähimmät ystävät
tarinoivat molemmilla kotimaisilla kielillä muistojaan Vivica
Bandlerista kultaisessa häkissä kasvaneena aristokraattina,
intuitiivisena ohjaajana, manipulatiivisena teatterinjohtajana, kosmopoliittina verkostoitujana, charmikkaana seuraihmisenä ja solidaarisena ystävänä. Myyttisen voimaihmisen
ohella muisteluista avautuu kuva yksityisyyttään suojelevasta,
epäkonventionaalisesta persoonasta, jolle vahva eroottinen
lataus ja maine biseksuaalina oli sekä voimavara että haaste.
Näkökulmia seksuaaliseen identiteettiin löytyy mm. Bengt
Ahlforsin, Ralf Forsströmin, Tiina Lindforsin, Juha Siltasen
ja Milja Sarkolan kirjoituksista. Eija-Elina Berghomin ja Elina
Salon muistelut Bandlerin elämästä ammentaneen Avskedetelokuvan (1982) tekemisestä palauttavat mieleen tämän
kotimaisnen lesbisen klassikon. Kokonaisuudessaan pieni kirjanen saa pohtimaan inhimillisen elämän draamaan aineksia.
Molemmista kirjoista on Unionilla lainakappaleet. Kysy fb-tapahtumassa tai virva.hepolampi@gmail.com
- Virva Hepolampi

Ryhmälipulla teatteriin – Medusan huone
lauantai 30.3.2019 klo 14
Q-teatteri Tunturikatu 16, 00100 Helsinki

Medusan huone saa innoituksensa myytistä ja ranskalaisfilosofi Hélène Cixousin esseestä Medusan nauru. Teos nostaa esiin kuvia ja tilanteita, hetkiä ja välähdyksiä, joilla kaikilla
on jonkinlainen suhde valtaan, sen sukupuolittuneisuuteen
ja epätasaiseen jakautumiseen. Miehisessä mytologiassa
hyväksikäytetyn Meduusan oma näkökulma jää paitsioon,
mutta häneen kytkeytyy sekä katseen symboloima ymmärtämisen ja tiedon valta että hiuksien symboloima seksuaalinen
elämänvoima. Cixousin tulkinnassa Medusa edustaa patriarkaatille uhkaa, ja on osoitus siitä, että kirjoittamisen/puheen
konventioissa vähätellyn ja ruumiillisuudessaan häpäistyn
naisen on itse kirjoitettava itsensä maailmaan ja historiaan.
Taiteilijuus on tilan ottamista ja äänen käyttämistä, Saara
Turunen toteaa. Miehisen katseen pitkä perinne ei horju
ilman tekoja ”sanoja ja musiikkia vastalauseena hiljaisuudelle”. Esitys paneutuu kysymyksiin sukupuolten epätasa-arvosta, mitätöimisen ja hiljentämisen kulttuurista.

Kuva: Aino Nieminen

Medusa oli kreikkalaisen mytologian mukaan kaunis nuori
neito, jonka Poseidon raiskasi. Tapahtumasta vihastunut
Pallas Athene muutti Medusan kammottavaksi hirviöksi, jolla
oli käärmetukka ja joka katseellaan saattoi muuttaa tunkeilijat kiveksi.

Elina Knihtilä, Aksinja Lommi ja Katja Küttner
Saara Turusen blogi: https://medusanhuone.blogspot.com/
Teksti ja ohjaus: Saara Turunen
Rooleissa Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Katja Küttner, Aksinja
Lommi ja Ylermi Rajamaa
Liput Mummolaakson jäseniltä 30 €, ei-jäsenet 35 €. Sitovat
ilmoittautumiset 5.3. mennessä info@mummolaakso.fi.
Ilmoita, oletko jäsen.
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Tutustuminen Reitzin kotimuseoon
sunnuntai 28.4. klo 15
Apollonkatu 23 B 64, 00100 Helsinki
Mummolaakso jatkaa ekskursioita taiteenharrastajien
kotikokoelmiin.
Reitzin säätiön ylläpitämässä museossa Eliten talossa on
esillä Helsingin merkittävimpiin rakennuttajiin ja mm. töölöläisfunkiksen edistäjiin 1920-50 -luvuilla kuuluneen Lauri
Reitzin keräämät taide- ja antiikkiesinekokoelmat. Nähtävillä

on suomalaisen maalaustaiteen historian merkkiteoksia, suomalaista antiikkihopeaa, aseita, posliiniesineitä ja antiikkikelloja. Naisten tekemää taidetta on kokoelmissa runsaasti.
Kokoelmiaan jatkuvasti kartuttava säätiö hankki alkuvuodesta
Helene Schjerfbeckin työn Miekkailija vuodelta 1924. Se ei
ole ollut Suomessa esillä koskaan aiemmin. ”Miekkailija täydentää hienosti kokoelmaamme, jossa on entuudestaan 11
Schjerfbeckin työtä, muttei tätä ennen ainuttakaan miesmuotokuvaa”, museonjohtaja Jaana Cawén kertoo.
Museoon on vapaa pääsy. Vierailun jälkeen, noin klo 17, tavataan taas Töölön Sävelessä omakustanteisesti. Ilmoittaudu
info@mummolaakso.fi, jos haluat mukaan pöytävaraukseen.
Osterinpoimijoita Bretagnen rannikolla, 1880
Aukusti Uotila (1858-1886)

Huomaa myös nämä –
lesbosuhteita valkokankaalla

Kohteesta lisää: http://www.reitz.fi
Lue myös Juliaihmisen blogiteksti Kaksi upeaa taidekotia:
Kirpilä ja Reitz: https://www.lily.fi/blogit/juliaihminen

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

Emma Stone, Olivia Colman ja Rachel Weisz loistavat
Yorgos Lanthimosin historiallisessa draamakomediassa The
Favourite. Serkukset Sarah Churchill, Marlboroughn kreivitär,
ja Abigail Hill kilpailevat keinoja kaihtamatta Ison-Britannian
kuningattaren Annen (1665-1714) lähimmän ja kirjaimellisesti intiimimmän suosikin roolista.
Colette kertoo ranskalaiskirjailijan uran alkuvaiheista, jolloin aviomies Willy lyö rahoiksi Claudine-kirjojen häpeilemättömillä tyttökoulupaljastuksilla ja Colette (Keira Knightley)
heittäytyy skandaalinkäryiseen suhteeseen maskuliinisesti
pukeutuneen julkkisaristokraatin Mathilde de Mornyn eli
Missyn (Denise Gough) kanssa. Ohjaus Wash Westmoreland.

Veikkaan, että 3.2.2019 oli ensimmäinen kerta kun suomalaisessa valtamediassa saattoi bongata melkein peräperää
kahden lesbisen romaanin kirjallisuusarvostelut, joiden huomioarvoa nostivat käytetty palstamäärä ja otsikoinnin kehuvat mainesanat.
Kirjat olivat Aris Fioretoksen Nelly B:n sydän (Nelly B:s hjärta.
Ett protokoll) Outi Mennan suomennoksena (”Riipaisevan
kauniisti rakkaudesta” – Arla Kanerva/HS), ja Johanna Laitilan
Lilium Regale (”Johanna Laitilan esikoisromaani on hieno
alkusoitto uralle – teos hengästyttää kielellisesti ja kuvaa,
miten tarkoin varjeltuja tabuja avataan” – Helena Ruuska/
HS). Syytä siis kerrakseen ottaa molemmat kirjat lukulepakkojen kriittiseen tarkasteluun kevään kolmannessa kahvi-illassa!
- Virva Hepolampi

Kuva: Sanna Vanninen

Katja Gauriloffin ohjaama ja Sofi Oksasen romaaniin pohjautuva elokuva Baby Jane on tulossa elokuvateattereihin naistenpäivänä 8.3. Pääosissa naisparia esittävät Roosa
Söderholm ja Maria Ylipää.

torstai 25.4. klo 18
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, Helsinki

Baby Jane: Maria Ylipää ja Roosa Söderholm
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Turun Seudun Mummolaakso
16.-17.3. Virkistysviikonloppu Kanniston kotieläintilalla
Vanhalla, luonnonmukaisesti toimivalla maatilalla Alastarossa
on kaksisataa eläintä. Eläimiin tutustumisen ohella saunotaan
ja keskustellaan, tarjolla myös ammattilaisten vetämä ilmainen parisuhdetuokio.
Hinta majoituksen ja aamiaisen kanssa 40€, Turun
Mummolaakson jäseniltä 30€.
Paikasta lisää: http://www.kannistontila.fi
13.-14.4. Astropäivät Taivassalossa
Illanvieton ohessa astrologi tekee tulkintoja kiinnostuneille
(n. 40€). Omin eväin tai kolehtia vastaan talon tarjoamisia.

17.-18.5. Legendaarinen Mummoristeily
Lähtö Turku-Tukholma 23h iltaristeilylle Viking Grace -laivalla
perjantaina klo 20:15 ja paluu lauantaina klo 18:30.
Varaa ja maksa matkasi itse. Lauantaina konferenssitilassa
yleistä jutustelua ja tulevien tapahtumien suunnittelua.
Tapahtumien ilmoittautumis- ja maksuohjeet: turunmummolaakso.net

Setan senioritoiminta
Sateenkaariseniorien tapaamiset

Sinuiksi-chatit sateenkaarisenioreille

Sateenkaarisenioreille tarkoitettu avoin ja luottamuksellinen vertaistukiryhmä kokoontuu kolme kertaa kuukaudessa
Helsingissä.

keväällä perjantaisin 29.3. 26.4. 24.5. klo 15-16.

•

Kinaporin palvelukeskus, neljännen kerroksen Fiilis 4 -tila
(Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki):
maanantaisin klo 15-17: 11.3., 8.4., 13.5.

•

Kantin Pysäkki (Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki):
keskiviikkoisin klo 17-19: 27.2., 24.4., 29.5.

•

Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo, pohjakerros
(Oltermannintie 32, 00620 Helsinki):
joka viikon perjantai klo 14-16, ellei toisin Setan sivulla
ilmoiteta

Lisätietoa ryhmätoiminnasta seniorityön koordinaattori
Touko Niinimäki, p. 050 354 0656, touko.niinimaki@seta.fi

Tervetuloa linjoille!
Liittymisohjeet ja chat-kalenterin löydät täältä:
https://www.sinuiksi.fi/chat. #sateenkaariseniori #sateenkaariseniorit #vertaistuki #Sinuiksi

Seta pahoittelee lesbo-sanan puuttumista
Vastauksessaan Mummolaakson selvityspyyntöön Seta
ilmoitti 1.2. pahoittelevansa lesbo-sanan puuttumista seniorityön materiaaleista (kts. tiedote 2018/4). Syyksi todettiin
inhimillinen virhe eikä kyseessä ole kannanotto sanan käytettävyyttä vastaan.
Minna, Nina ja Virva Mummolaakson hallituksesta kävivät
26.2. keskustelemassa Setan puheenjohtajan Sakris Kupilan
ja seniorityön koordinaattorin Touko Niinimäen kanssa lesbouden näkyvyyden huomioimisesta, sekä Mummolaakson
ja Setan yhteistyön kehittämisestä senioritoiminnassa.
Mummolaakson tavoitteena on, että lesbot ja mummolaak-

solaiset eivät ajaudu Setan sateenkaaripolitiikassa ja seniorityössä katvealueelle, jossa heidän erityistarpeitaan ei tarvitse
ottaa huomioon.
Epäonnisista korteista ei oteta uusia painoksia. Yksipuoliseksi
jäänyttä tiedotusyhteistyötä luvattiin Setalla parantaa niin,
että senioritoiminnassa tuodaan esiin Mummolaakson palvelutarjontaa. Samoin pohdittiin yhteistyötä mm. Helsinki
Pridella ja mummoryhmän käynnistämiseksi Jyväskylässä.
- Virva Hepolampi
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Editor: Virva Hepolampi, Taitto: Liisa Karvonen

Vetäjinä toimivat pääsääntöisesti vapaaehtoiset ohjaajat sekä
Setan henkilökunta.

Sinuiksi-palvelu järjestää yhteistyössä Tukinetin ja Setan seniorityön kanssa chat-vertaisryhmiä, jotta jokaisella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvalla ikäihmisellä olisi
mahdollisuus saada vertaistukea kotipaikastaan riippumatta.
Tule keskustelemaan luottamuksellisesti sinua mietityttävistä aiheista kuten ikääntymisestä, läheisten suhtautumisesta, tuen tarpeesta tai vain halusta puhua muiden kanssa!
Chatissa keskustellaan anonyymisti nimimerkin suojissa.
Kaikkia chat-ryhmiä vetävät Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksin
vertaisohjaajat.

