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Teatterivierailu Hehkuva aika
-esitykseen
torstai 28.10. klo 19
Valtimonteatteri, Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha,
00500 Helsinki
Sofia Aminoffin käsikirjoittamaa kamarinäytelmää luonnehtiva alaotsikko ‘Kahden naisen salattu rakkaus’ on pulssia nostattava. Trailerissa avataan, että naisilla on monivuotinen,
katkonainen ja intohimoinen lesbinen salasuhde, joka on
sisällytetty yhden osapuolen avioehtoonkin.
Catharina on vanhempi, naimisissa oleva näyttelijä, jonka
huvilalla naiset tapaavat satunnaisesti viikonloppuisin. Lina on
nuorempi, työskentelee klinikalla eläinhoitajana, eikä ole koskaan ollut kenenkään muun naisen kanssa. Huvilalla he käyvät
läpi suhteensa kipupisteitä, punnitsevat rakkauden, seksin ja
ajan roolia sekä omia ja toisen vahvuuksia.

Pikkujoulut Bottalla

lauantai 6.11. klo 18-24
Bottan juhlasali 2. krs, Museokatu 10,
Suhdeasetelma tuo mieleen yläluokkaisten brittirouvien Vita 00100 Helsinki
Sackville-Westin, Violet Trefusisin ja Virginia Woolfin tosielämän tarinat 1900-luvun alusta. Avoimissa avioliitoissa elä- Vuoden ensimmäiset ja viimeiset mummisbileet Helsingissä!
neiden naisten kiihkeät kestosuhteet ruokkivat myös heidän Odotus on ohi, lopultakin on juhlan ja tapaamisten aika.
kirjallista tuotantoaan, Erään avioliiton muotokuva –muis- Paljon ihania rakkaita jumalaisia naisia, tanssia, small talkia ja
telmia sekä avainromaaneja Challenge, Orlando ja Broderie välitöntä tunnelmaa. Hengaillaan ja viihdytään.
Anglaise. Klassinen biseksualinen suhdesikermä tarjoaa aina
Speed dating klo 20 yläkerrassa. Ilmoittaudu lipunmyynnissä,
meheviä draaman aineksia!
16 ensimmäistä mahtuu mukaan.
Mummiksen 13€ porukkalippuja torstain 28.10. klo 19 esitykIllan kuumat biisit soittaa Dj Hani.
seen on rajallisesti saatavilla. Ilmoittaudu pikaisesti jos haluat
Liput 10/15 € + eteispalvelumaksu. Alennus Mummolaaksojen
mukaan ryhmävaraukseen!
ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. Bileet ovat kaikille naiOhjaus: Aino Kivi, rooleissa Sirja Sauros ja Mona Kortelampi
sille, ikäraja 18v.
Esityskausi: 21.10.-20.11.2021. Liput: 25 /15 /13 / Tiketti
Jäsenkampanja: Bileisiin jäsenhinnalla maksamalla 2022
valtimoteatteri.com
jäsenmaksu lipunmyynnissä! Korttimaksu käy.
Toivomme että yhteisömme terveyden vuoksi tulet juhlimaan
vain terveenä ja koronarokotettuna.

Ter vetuloa
takaisin

mummistapahtumiin!
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Latutärskyt Kivikon hiihtohallilla
lauantai 30.10. klo 7-20
Savikiekontie 4, 00940 Helsinki
Murtomaahiihto on terveyskuntoa monipuolisesti kehittävää
liikuntaa. Se parantaa hapenottokykyä, vahvistaa laajoja lihasryhmiä, kehittää tasapaino- ja koordinaatiokykyä ja kuluttaa
paljon energiaa. Perinteisen tyylin hiihto ei vaadi sporttista
kuntoa eikä altista niveliin kohdistuville iskuille, eli on oivallinen mummolaji! Tehoja voi nostaa lisäämällä vauhtia tai treenaamalla luistelutyylillä.
Tule sivakoimaan omaan tahtiisi Kivikon lumille vapaalla aikataululla hiihtoputken aukioloaikana. Ladut ja lumi ovat hiihdettävimmillään aamusta ja pehmenevät käytössä päivän
mittaan. Liikunnan iloa on toki tarjolla ajasta riippumatta.
Vuokraamosta saa tarvittaessa sukset, sauvat ja monot hintaan 20€/paketti. Aulakahvilaan voi tehdä tärskyjä virvokkeiden merkeissä klo 8-20.

Latua on reilu kilometri kahdessa kerroksessa, baanan leveys
6-8 m. Ilman lämpötila on -3°C. Osviittaa hiihtoputken elämyksistä saa youtube-videosta ‘Testasin Kivikon hiihtohallin’.
Hiihtolippu aikuiset:
1 kerta 14 e / 5 krt 50 e / 10 krt 90 e + 3 e avainkortti
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat:
1 kerta 12 e / 5 krt 40 e / 10 krt 70 e + 3 e avainkortti
Maksuvälineeksi käyvät myös yleisimmät liikuntasetelit ja
-kortit, tarkista hallin verkkosivulta
Varaa 1€ kolikkopantti pukukaapin lukkoon. Lippu oikeuttaa
vain hallissa hiihtämiseen. Jos hiihto tökkii, niin hallissa toimii myös kuntosali Arctic Gym, jonne kertalippu 9€ ja 5 kertaa 20€.
Hiihtohalli aukeaa 11.10. ja on avoinna päivittäin huoltoaikoja
lukuunottamatta. Hallin edessä tilava maksuton parkkipaikka.
HSL bussipysäkit n. 1 km päässä.

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
tiistai 9.11. klo 18
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Hki
Arkkitehtuurihistorian katveeseen jääneen Wivi Lönnin
(1872-1966) menestyksekäs ura miesvaltaisella alalla pitää
sisällään sankaritarinan aineksia. Lisämausteena on vielä parisuhteenomainen ystävyys toiseen poikkeukselliseen uranaiseen, teollisuuspatruuna Hanna Parviaiseen (1874–1938).
Heidän tarinaansa perehdytään lukupiirissä kahden teoksen
kautta.

Sankaritarinoiden sijaan teoksista välittyy kuva kahdesta
luonteeltaan erilaisesta persoonasta, joiden työssä ja elämäntavoissa näkyy perhetaustan, yhteiskunnallisen luokan ja
ajan naiskäsitysten vaikutus. Sekä NNKY:n kaltaisten uusien
naisverkostojen rooli niiden avatessa naimattomille ja lapsettomille naisille ammatillisten kontaktien lisäksi vapaamman
’rinnakkaistodellisuuden’ ja tilaa toimia.
Koska kumpikaan ei jättänyt jälkeensä omasta yksityiselämästään saati tunteistaan kertovaa henkilökohtaista aineistoa,
jää elämäntovereiden keskinäisen suhteen laatu kiinnostavasti auki. Suhteen tiivistyessä yhteisistä työhankkeista pitkiin lomamatkoihin Euroopassa ja lopulta yhteiseen asuntoon
NNKY:n talossa Helsingissä, sitä on vaikea kuvitella ilman sellaista kiintymystä, johon lesboelämänkokemuksella voi hyvin
samaistua.

Teatterivierailu Norminäytelmän
esitykseen
lauantai 13.11. klo 19
KokoTeatteri, Hämeentie 3, 00530 Helsinki

Pirkko Soinisen romaani Valosta rakentuvat huoneet (Bazar
Kustannus, 2021) kertoo Wivin elämästä fiktiona mutta dokumentoivaan tyyliin ja Kristiina Markkasen & Leena Virtasen
myötäelävä kaksoiselämäkerta Wivi ja Hanna (Atena, 2021)
nojaa arkistotutkimuksiin ja haastatteluihin, mutta ei rasita
lukijaa lähdeviitteillä vaan listaa lähteet kirjan loppuun.

Vielä muutamia ryhmälippuja jäjellä karnevalistiseen
Norminäytelmään! Esityksen neljä näyttelijää Cécile Orbin,
Petriikka Pohjanheimo, Cristal Snow ja Jani Toivola tekevät
nejäkymmentä eri roolia yksilöllisiä normipaineita ja yhteisöllisiä normiodotuksia pohtivassa produktiossa
Esityksen jälkeen keskustellaan näytelmästä ja normeista
teatterin lämpiössä. Virvokkeita voi ostaa aulabaarista.
Hinta 24 euroa Mummolaakson jäsenet ja 29 euroa ei-jäsenet.
Ilmoittautuminen ja maksu Mummiksen tilille Ålandsbanken
FI16 6601 0001 1859 82
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Pikkujouluviikonloppu Turussa
Turun Mummiksen pikkujoulut
perjantai 26.11. klo 18-24
Kåren, Hämeenkatu 22, 20500 Turku
Alkaako tuntua, että olisi jo aika nähdä pitkästä aikaa ihan
livenä ja juhlistaa sitä? Singahda kotikulmiltasi Turun Seudun
Mummolaakson perjantaipikkujouluihin Kårenillle! Tiedossa
on mukavaa seuraa, iloista yhdessäoloa ja hyvää musiikkia.
Liput jäsenille 8€ ja muille 12€.
Mahdollisista muutoksista kts. fb-ryhmä Turun mummolaakso

Päiväkahvit urheilutarinoiden ja itsensä
liikuttamisen merkeissä

Pop-in puurojuhla
perjantai 10.12. klo 17-23
Villa Salin, Tiirasaarentie 2, 00200 Helsinki
Tänä vuonna päästään taas hauduttamaan riisipuuroa ja
maustamaan glögiä Villa Salinin kotoisassa ilmapiirissä.
Tossut ja tonttulakit mukaan. Nyyttärieväitä, glögiterästeitä ja
oheisjuomia saa tuoda oman maun mukaan.
Joululauluilta ei voi täällä vättyä - niitä on jopa suotavaa laulaa! Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja uusia mummolaaksolaisia vapaalla aikataululla klo 17 ja 23 välillä.
Jouluinen Villa Salinin huvila löytyy Lauttasaaren
Kasinonrannan uimarannan vierestä. Bussi 22 Punavuoresta
Bulevardille ja Hietalahdentorin kautta Kuikkarinteen pysäkille. Bussi 21 Kampista (laituri 48) kiertää Vattuniemen kautta
Hevosenkenkäpuiston pysäkille. Lauttasaaren metroasemalta
1-2 pysäkinväliä Kuikkarinteelle/Hevosenkenkäpuistoon.

Vierailu Outi Heiskasen
retrospektiivinäyttelyyn
lauantai 4.12. klo 14
Ateneumin taidemuseo, Helsinki
Akateemikko Outi Heiskanen (s. 1937) on yksi maamme tunnetuimmista taiteilijoista. Heiskanen on virtuoosimainen taidegraafikko, mutta myös sääntöjä kyseenalaistava ja rajoja
rikkova kokeilija. Heiskanen tunnetaan myös performanssitaiteen sekä maa- ja ympäristötaiteen edelläkävijänä.

lauantai 27.11. klo 12-14
Cafe Wäinö, Wäinö Aaltosen museo,
Itäinen Rantakatu 38, 20100 Turku
Mummolaakso ja Turun mummot kutsuvat keskustellemaan
urheiluidolien ajankohtaisista avautumisista sekä omasta suhteesta ruumiinkulttuuriin.
Keskustelunavauksia teemaan löytyy esim. kahden avoimesti
lesbona esiintyneen huippu-urheilijan ja julkkiksen omakohtaisista kertomuksista: Ulla-Maija Paavilaisen kirja nyrkkeilijä Elina Gustafssonin menestyksellisestä urheilu-urasta
ja siviilielämästä Rohkeudella Elina Gustafsson (Otava
2021), ja amerikkalaisen jalkapallon megatähden Megan
Rapinoen tarina itsestään ja aktivismistaan Yksi Elämä
(Emma Brockes ja Megan Rapinoe: One Life, suom. WSOY
2021). Urheiluvalioiden tarinoissa puhuttelee nuoruusiän
vaikutteiden pohdinta, suhtautuminen lesboidentiteettiin
urheilupiireissä, kilpailuhenkisyys ja julkisuuden paineet, henkilökohtainen kasvu ja siitä nouseva vaikuttamisen tarve.
Huippu-uran sarjakuvapiirtäjänä tehneen Alison Bechdelin
kolmas sarjakuvaromaani The Secret to Superhuman
Strength (Vintage, 2021) laventaa aihetta aktiiviliikujan maailmaan. Bechdelille tuttuun tyyliin omista liikuntaharrastuksista liikkeelle lähtevät tragikoomiset muistelmat kietoutuvat
yhteiskunnallis-historialliseksi ja filosofiseksi analyysiksi vahvuuden ja ylisuoriutumisen eetoksesta.

Outi Heiskasen luoma myyttinen maailma on täynnä tarinoita
ihmisenä olemisen mysteereistä ja suhteestamme luontoon.
Hänen hahmoissaan raja ihmisen ja eläimen välillä voi olla
häilyvä, kun keskiössä ovat perusvietit ja elämän kiertokulku.
Naiseus, äitiys, erotiikka ja kuolema kutoutuvat yhteen hänen
eri keinoin toteutetuissa teoksissaan, joita yhdistää myös
säännöistä piittaamaton, joskus anarkistinenkin kokeilunhalu
ja kiistämätön virtuositeetti.
Mummislaisille on varattu klo 14 alkava opastuskierros, kesto
1 tunti.
Lipun hinta ilman museokorttia ryhmälipulla 16 €. Lippua
ostaessasi kerro että tulet opastusryhmään.

Spektri – Sukupuoli ja seksuaalisuus
nykytaiteessa
Samalla käynnillä Wäinö Aaltosen museossa voi tutustua
Spektri-näyttelyyn.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta käsitellään
laajalla kattauksella valokuva- ja videotaidetta, installaatioita, veistoksia ja ryijyjä. Mukana on 16 taiteilijan töitä. Osa
lähestyy aihetta dokumentaarisesti ja osa omakohtaisemmin käsitellen tekijän henkilökohtaisia identiteettikysymyksiä.
Näyttely on avoinna 9.1. asti.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

Turun Mummolaakson tapahtumia

tiistai 18.1.2022 klo 18
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Hki
Ilta on omistettu uusille ruotsinkielisille queerhistoriallisille
teksteille.

Lukupiirin seuraavat treffit marraskuussa. Ajoista ja
luettavista kirjoista tiedotetaan Turun Mummolaakson
facebook-ryhmässä. Voit myös ilmoittautua mukaan
lukupiirin viestiryhmään meilaamalla yhteystietosi
turunmummot@gmail.com.

Queera minnen: Essäer om tystnad, längtan och motstånd

Kaffetapaamiset Cafe Siriuksessa

(Schildts & Söderströms, 2021) on kirjallisuustutkijana ja
Kulttuuria kaikille –palvelun toiminnanjohtajana vaikuttavan Rita Paqvalénin painotuore esseekokoelma siitä kuinka
voi lähestyä salaista, nimetöntä ja sensuroitua sateenkaarevaa historiaa. Mitä jälkiä normeja rikkova halu ja sukupuolen
ilmaisu on jättänyt kulttuurihistoriaan, kaikesta hiljaisuudesta
huolimatta? Esimerkkeinä Paqvalén tarkastelee kansanedustaja Vera Hjeltin (1857-1947), taiteilija-dandyn Harald
Gallenin (1880-1930), sairaanhoitajien Anna-Lisa Höckertin
(1891-1953) ja Isa Hasselströmin (1890-1985) sekä valokuvaajan ja naisasianaisen Maria Høegin (1866-1949) henkilöhistoriasta nousevia tulkintamahdollisuuksia.

Viikonlopun aloitus Pääkirjaston kahvilassa Cafe Siriuksessa
joka kuukauden toinen perjantai klo 17. Sään salliessa ulkoterassilla. Syyskauden tapaamiset vielä 12.11. ja 10.12 kahvin,
teen, viinin tai kuohuvan merkeissä

Huomaa myös nämä

Huomaa myös kirjaan liittyvä avoin, verkkossakin seurattava
luentotilaisuus: Queera minnen
Onsdag 3.11. kl. 18.05–19.35
Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors,
rum 23 och på webben
För femtio år sedan avkriminaliserades homosexualitet i
Finland. Forskaren och verksamhetsledaren Rita Paqvalen lyfter i sin nya bok Queera minnen fram samkönade relationer
längre tillbaka i tiden, då det fanns risker med att öppet visa
sin sexuella läggning. Hon samtalar med skådepelaren Riko
Eklundh.
Turkulaisen Mia Franckin Galanterna (Förlaget, suom. Keikarit,
Teos 2021) on historiallinen romaani vuoden 1912 Helsingistä.

Neljä nuorta työssäkäyvää naista Dagmar, Hilma, Klara ja Ebba
kaipaavat vapauksia, joita miesten maailman säännöt ja julkisissa kaupunkitiloissa vaikeasti vältettävät venäläisten sotilaiden lähentymisyritykset eivät naisille salli. Pukeutuminen
miehiksi avaa ystävättärille uusia mahdollisuuksia.

Kaksi naista ja meri Kaarina-Teatterissa 20.11. asti
Viipurintie 118, 20780 Kaarina
Tove Janssonin elämäkerrallisia aineksia sisältävään novellikokoelmaan Rent Spel (1989) pohjautuva näytelmä kantaesitettiin Lahden Kaupunginteatterissa 2015 ja oli kiertueella
Ruotsissa 2016. Nyt näytelmä on rantautunut Kaarinaan
Mikko Rantasen ohjauksessa. Pipsa Longan näytelmäsovitus
on rakkaustarina Marin ja Jonnan matkanteosta, ehtymättömästä uteliaisuudesta ja elämänilosta.
Lisätiedot: Kaarina-Teatteri

Paikantumisen politiikka ja kummat käsitteet:
SQS-lehden paneeli

Paneelikeskustelussa pohditaan queer-tutkimuksen ja
LHBTQI+ -liikkeen keskeisten käsitteiden historiaa, kattavuutta
ja katvealueita. Lisäsi hahmotetaan niiden yhteyttä globaaleihin ja lokaaleihin jännitteisiin. Panelistit ovat väitöskirjatutkija Otso Harju, akatemiahankkeen johtaja Tuula Juvonen,
professori Sanna Karkulehto, Akatemiahankkeen johtaja
Salla Sariola. Puhetta johtavat luovan kirjoittamisen opettaja
Emilia Karjula ja tutkijatohtori Pia Sudenkaarne.
Paneelia voi seurata etänä Zoomin kautta.
Lisätiedot: Suomen Queer-tutkimuksen seura
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perjantai 15.10. klo 17-19
Åboa Vetus & Ars Nova, Factory-sali,
Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 Turku

