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Teatterivierailu Kielletty hedelmä 
-esitykseen 

perjantai 18.2. klo 19 Ylioppilasteatterin Studio, 
Aleksanterinkatu 23 (Kolmen sepän aukio),  
00100 Helsinki
Ryhmälippuja esitykseen on varattu 20 kpl.  
Hinta jäsenille 14€ ja muille 20€.  
Ilmoittaudu info@mummolaakso.fi 7.2 mennessä.

Kielletty hedelmä on ruotsalaisen sarjakuvataiteilija  
Liv Strömquistin samannimiseen teokseen perustuva teatte-
risovitus joka kysyy, mikä on se, jota tavataan kutsua "naisen 
sukuelimeksi". Esitys käsittelee muun muassa "römpsän rii-
vaamia miehiä", häpyhuulia, orgasmia, kuukautisia ja häpeää. 

Kautta vuosisatojen naisen sukuelimet ovat olleet pat-
riarkaalisen tiedontuotannon kiinnostuksen kohteena 
ja siten sukupuolisen hallinnan keskeisenä välineenä. 
Surkuhupaisuudestaan huolimatta historian huuhaa-teo-
riat  kummittelevat edelleen siinä epämääräisessä tavassa, 
jolla naisen sukupuolielinten anatomiasta puhutaan ja kuinka 
kielteisesti tähän anatomiaan suhtaudutaan. Historiasta löy-
tyy myös voimaannuttavaa puhetta vulvasta ja vaginasta.
Positiivisempi vulvatietoisuus on tavoitteena Kielletyssä 
hedelmässäkin .

Miksi NASA ajatteli, että jopa avaruusoliot tuntisivat olonsa 
epämukavaksi, jos näkisivät vulvan kuvassa? Miten Sigmund 
Freudin haitallinen bromance pilasi erään naisen elämän? 
Miksi Prinsessa Ruusunen on kuukautiseepos vailla vertaa?

Kielletty Hedelmä on Ylioppilasteatterin syksyn 2021 uusien 
jäsenten ensimmäinen produktio ja teoksen Suomen kan-
taesitys.

Ohjaus: Jenni Korpela. Suomennos: Helena Kulmala. 
Dramatisointi: Jenni Korpela, Elena Rekola ja Reetta Kinnarinen. 
Näyttämöllä: Oskari Eskola, Roope Kovalainen, Heidi Lalli, Miika 
Luukko, Linda Manelius, Suvi Mäkinen, Tiina Romppainen, 
Clarissa Rosi, Sulo Siikaranta, Netta Simola, Velma Tiusanen, Fanni 
Vihersaari ja Maria Viitanen

”Korpelan ohjaaman esityksen tyylissä olennaista on se, että 
tuhdista tietopaketista huolimatta Kielletty hedelmä ei oike-
astaan missään kohtaa saarnaa vaan on hauska, tarkka ja 
älykäs.” – Maria Säkö (HS 15.12.2021)

Uusien jäsenmaksujen aika

Pahoittelemme vuoden ensimmäisen tiedotteen viivästymistä koronan uuden aallon aiheuttamien aikataulumuutosten 
takia. Tässä tiedotteessa ilmoitetut tapahtumat kannattaa vielä tarkastaa lähempänä verkkosivuiltamme uusien rajoi-
tusten ja suositusten varalta. Talven riemuja kaikille mummislaisille ja huolellisuutta liukkailla keleillä ulkoillessa! 

jäsenmaksu 30,-  
pienituloiset 20,- 
kannatusjäsenmaksu 100,-

Jäsenlaskut lähetetään sähköpostitse tämän tiedotteen jälkeen 
erillisessä meilissä. Uudet vuositarrat postitetaan 15.2. Niitä voi 
noutaa myös Mummolaakson tapahtumista.

mailto:info%40mummolaakso.fi?subject=
https://mummolaakso.fi/index.php?id=5


J Ä S E N T I E D O T E  1  /  2 0 2 2

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille 
siirtynyt

tiistai 22.2 klo 18 
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Hki
Lähitapaamiselle otettiin koronasuositusten vuoksi aikalisä. 
Vielä ehdit lukemaan nämä:

Queera minnen: Essäer om tystnad, längtan och motstånd 
(Schildts & Söderströms, 2021) on kirjallisuustutkijana ja 
Kulttuuria kaikille –palvelun toiminnanjohtajana vaikuttavan 
Rita Paqvalénin tuore esseekokoelma siitä kuinka voi lähes-
tyä salaista, nimetöntä ja sensuroitua sateenkaarevaa histo-
riaa. 

Turkulaisen Mia Franckin Galanterna (Förlaget, suom. Keikarit, 
Teos 2021) on historiallinen romaani neljästä ristiinpukeutu-
vasta nuoresta naisesta vuoden 1912 Helsingissä. 

Lukuhaaste lukulepakoille:  
osallistu ja vaikuta
Kirjastot ovat jo lanseeranneet uudet lukuhaasteensa vuo-
delle 2022. Myös Mummolaakso haluaa motivoida lukemaan 
enemmän sekä jakamaan vinkkejä ja mielipiteitä lbtq-teemai-
sesta kirjallisuudesta.

Tehdään yhdessä meille lukuhaaste 2022. Mummolaakson 
lukupiiri Lukulepakot kokoaa yhteen kategoriat, joista 10 kir-
jan haaste rakennetaan. Mummolaakson facebook-ryhmään 
kuuluvat voivat käydä fb-kyselyssä äänestämässä mitä ote-
taan mukaan ja lisätä omia ehdotuksia lukuhaasteen katego-
rioiksi.  Äänestysaikaa on tammikuun loppuun asti. 

Lukuhaaste julkaistaan helmikuun alussa Mummolaakson 
fb-sivulla ja nettisivulla. Haastetta varten perustetaan myös 
oma fb-ryhmä. Sinne ovat tervetulleita niin vakavammin 
haasteeseen tarttuvat kuin kirjavinkkejä seurailevat osallistu-
jat. Vuoden lopuksi haasteeseen osallistuneiden kirjavinkit ja 
kommentit kerätään tiivitelmäksi jäsentiedotteeseen.

Lesbisiä juttuja verkkoalustoilla ja 
virtuaalisesti
Korona-aikana yhteinen tekeminen, osallistuminen ja jakami-
nen on siirtynyt ryminällä verkkoon. Erilaisten verkkosisältö-
jen ja tapahtumien sekaan olisi hyvä saada lisää vanhempien 
lbtq-naisten näkökulmista tuotettua aineistoa. Keskustelua, 
nähtävää ja kuultavaa omannäköiseen elämään liittyvistä 
asioista, näkemyksistä, kokemuksista, tapahtumista, yhteisöl-
lisistä teemoista ja kulttuurista.

Tällaisella sisällöllä voitaisiin myös tehdä mummisyhteisöä 
tutuksi lähitapahtumia laajemmalle yleisölle ja edistää luovaa 
vuorovaikutusta lepakkokansan kesken. Nämä tavoitteet mie-
lessä Mummolaaksossa ollaan käynnistämässä virtualisointi-
kokeilua, johon kaikki kiinnostuneet kutsutaan osallistumaan.  

Helmikuun aikana aloitetaan etäopiskeluna tutustuminen 
erilaisiin verkon viestintäsovelluksiin ja –tekniikoihin kuten 
podcastien tekemiseen, tapahtumien striimaamiseen ver-
kossa ja jaettavien kyselyiden tekemiseen. Etäkurssilla osal-
listujat asettavat itse omat tavoitteensa, ja jakavat tietojaan 
ja tuotoksiaan muiden kanssa yhdessä sovittavan aikataulun 
mukaan. 

Starttina luetaan lyhyt johdanto-pdf muutamiin alustoihin. 
Sen jälkeen paneudutaan itseä kiinnostaviin aihealueisiin 
yksin tai yhdessä. Kaikki aineisto suunnitellaan ja toteute-
taan itse. Kurssikaverit toimivat harjoitteiden testiyleisönä ja 
kommentoijina. Valmiita virtuaalisisältöjä voidaan linkittää 
Mummolaakson verkkosivuille ja jakaa somessa.

Tekniikat ovat jo kaikkien ulottuvilla, otetaan bittivirta yhdessä 
haltuun ja aletaan tekemään! 
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan info@mummolaakso.fi

Mummolaakso ry vuosikokous 

sunnuntai 13.3. klo 16 
Maikki Friberg –koti, Bulevardi 11 A 1,  
00120 Helsinki ja Google Meet
Mummolaakson vuosikokouksessa käydään läpi sääntömää-
räiset asiat tilinpäätöksineen sekä vuosikertomuksineen, ja 
samalla linjataan toiminnan ja talouden suuntaviivoja 2022. 
Tule kuulemaan missä nyt mennään ja jos yhteinen tekemi-
nen lbtq-naisten ja -teemojen parissa on sinulle inspiroiva 
juttu, niin laittaudu mukaan aktivistien toimintaryhmiin tai 
ehdolle hallitukseen.

Ilmoittaudu kokoukseen 1.3. mennessä sähköpostitse  
mummolaakso.ry@gmail.com ja kerro osallistutko etänä vai 
paikanpäällä. Osallistumislinkki etäosallistujille lähetetään 
sähköpostitse 6.3. mennessä.

Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet 
ja 19.2. mennessä jäsenhakemuksen lähettäneet.

https://www.facebook.com/groups/mummolaakso/permalink/10158248444282483
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso/permalink/10158248444282483
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso/permalink/10158248444282483
mailto:info%40mummolaakso.fi%20?subject=
mailto:mummolaakso.ry%40gmail.com?subject=
https://atom.flomembers.com/mummolaakso/members/application?_lang
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Retki Tammisaareen Naisten rakkaus 
1800-luvulta tähän päivään –näyttelyyn

lauantai 23.4. n. klo 14 
Galleria Elverket, Kustaa Vaasan katu 11,  
10600 Tammisaari
Matka Tammisaareen helpoiten omakustanteisella kimp-
pakyydillä, kysele kyytipaikkaa fb-ryhmässä tai info@
mummolaakso.fi. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Näyttelyn 
jälkeen käydään syömässä ja haluttaessa tutustumassa 
Tammisaareen ennen paluumatkaa.

Homoseksuaalisuuden dekriminalisointia 1971 juhlistavan 
näyttelyn teema on naisten välinen rakkaus, joka monissa 
homoseksuaalisuuden historiaa käsittelevissä julkaisuissa ja 
näyttelyissä on jäänyt vähemmälle huomiolle kuin rakkaus 
miesten kesken. Esillä on teoksia viideltä taiteilijalta, van-
himmat niistä ovat 1890-luvulta ja uusimmat on tehty varta 
vasten Elverketiin. Näyttely pyrkii myös esittelemään sekä 
historiallisia että nykyisiä tapoja käsitellä naiseutta ja femi-
niinisyyttä alueena, jota ei tarvitse aina määritellä suhteessa 
mieheyteen ja maskuliinisuuteen. Feminiinisen alue on laaja 
ja sen erilaiset representaatiot pakenevat määrittelyjä, mutta 
myös luovat uusia todellisuuksia.

Norjalaisen Marie Høegin (1866–1949) yksityisissä vuosisa-
dan vaihteen valokuvissa leikitellään rohkeasti ristiinpukeu-
tumisen ja muiden sukupuolta karnevalisoivien ilmiöiden 
kanssa. Tammisaaressa 1888-1894 valokuvaajana työskennel-
leen Høegin vaiheista voi lukea mm. Rita Paqvalenin kirjasta 
Queera minnen. Taidemaalari Ester Heleniuksen (1879–
1955) kirjeenvaihtoa tarkasteltiin perinteisesti heterosek-
suaalisena rakkautena, mutta taidehistorian professori Tutta 
Palin on osoittanut, miten taiteilija kävi rakastavaa kirjeen-
vaihtoa toisten naisten kanssa. Heleniuksen kukkamaalaukset 
yhdistävät aistimellisen ja yliaistillisen omaperäisellä tavalla. 
Tove Janssonin (1914–2001) tuotannosta on esillä erilaisia 
omakuvia ja muuta hänen autofiktiivistä materiaaliaan, joissa 
naisten väliset suhteet ja erilaiset identiteetit ovat keskeisellä 
sijalla. Emma Helle (s.1979) tunnetaan monipuolisena kuvan-
veistäjänä, jonka töissä feminiininen keho on keskeinen, kieh-
tova ja dramaattinen aihe. Menneitä tyylisuuntia varioivissa 
veistoksissa voi nähdä viittauksia 1970-luvun feministiseen 
naiseuden juhlintaan. Kuvataiteilija Edith Hammarin (s.1992) 
seinämaalaukset gallerian seinillä tuovat näkyviin queerit ja 
epänormatiiviset identiteetit. Tukholmassa opiskellut kuvatai-
teilija piirtää suoraan seinään teoksia, joiden lähtökohtana on 
narratiivisuus ja identiteeteillä leikittely.

FT Juha-Heikki Tihisen esittelytekstistä lyhennettynä,  
lue lisää Elverketin sivulta

Kuva: Edith Hammar

Opastettu vierailu Zanele Muholin 
ZAZISE-valokuvanäyttelyyn

lauantai 5.3. klo 15  
Suomen Valokuvataiteen museo K1, Kämp Galleria 
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Rodun, ihonvärin, sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyk-
siä työstävä Zanele Muholi (s. 1978) on eteläafrikkalainen 
visuaalinen aktivisti ja yksi merkittävimpiä nykyvalokuvaajia. 
ZAZISE tarkoittaa isiZulun kielellä ”tehdä itsensä tunnetuksi” 
tai ”hankkia tietoa”. Näyttelyssä on teoksia yli kahden vuosi-
kymmenen ajalta.

2000-luvun alkupuolelta lähtien Muholi on dokumentoi-
nut mustien LGBTQIA+ ihmisten elämää, pyrkien purkamaan 
viharikosten ja ennakkoluulojen valtaa voimaannuttavilla ja 
rohkaisevilla kuvilla. Etelä-Afrikan vuoden 1996 tasa-arvoi-
nen perustuslaki suojaa peri-
aatteessa LGBTQIA+ ihmisten 
oikeuksia, mutta todellisuu-
dessa lesbojen ns. paran-
nusraiskaukset, murhat ja 
homo- ja transfobiset vihari-
kokset ovat edelleen yleisiä. 
Läpimurtoteoksessaan ’Only 
half of the picture’ (2004) 
Muholi käsitteli viharikosten 
uhreiksi joutuneita eteläafrik-
kalaisia vähemmistöjen edus-
tajia. Omakuvien sarjassa 
Somnyama Ngonyama ’Hail 
the Dark Lioness’ (2012-) hän 
tutkii rasismia, eksotismia ja 
seksuaalipolitiikkaa. Arkisista 
esineistä rakennetut puetta- Miss Lesbian II, sarjasta  

Miss (Black) Lesbian, 2009vat installaatiot ja sommit-
telu muistuttavat historiallisia 
kuvia kolonisaation ajalta. Muholi on ei-binäärinen ja käyttää 
englannin kielessä itsestään sukupuolineutraalia pronominia 
’they’.

Zanele Muholi kertoo työstään Tate Galleryn näyttelyn (2020-
21) esittelyvideolla: ‘In My World, Every Human is Beautiful’

Klo 15 alkavan tunnin mittaisen opastuskierroksen tarjoaa 
Mummolaakso, sisäänpääsyn jokainen kustantaa itse. Ilman 
museokorttia normaali pääsymaksu 12€, alennettu 8€.

ZaVa IV. Bordeaux, sarjasta ZaVa, 2013

https://proartibus.fi/utstallningar/kvinnor-karlek/
https://www.tate.org.uk/art/artists/zanele-muholi-18872/zanele-muholi-my-world-every-human-beautiful
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Legendaarinen Turun Mummoristeily

perjantai - lauantai 20. - 21.5.
Turun Seudun Mummolaakso kutsuu jälleen kerran kaikki 
ystävät ympäri Suomen keväiselle risteilylle! Lähtö Turusta 
Viking Grace -laivalla perjantai-iltana klo 20.55 ja paluu 
Turkuun lauantaina n. klo 19.50.

Talvikin tanssit Tampereella vaihtuvat 
toukokuiseksi kevätriehaksi
Tampereen mummoryhmä on omikronin myötä joutunut siir-
tämään Talvikin tanssit keväämmälle. Alustavasti suunnitel-
missa on nyt viettää Talvikin kevätriehaa Laternassa lauantaina 
14.5. Merkitse päivä kalenteriisi!

HUOM! Jos tulit jo varanneeksi matkan ja majoituk-
sen Tampereelle la 12.2. niin tiedoksi, että korvaa-
vaksi tapahtumaksi on paikallisten toimesta ideoitu 
yhteistä ulkoilupäivää kelien ja koronarajoitusten mukaan.  
Jos kiinnostaa, niin laita kyselyä suunnittelun etenemisestä 
Mummiksen facebook-ryhmään.

Tulossa tänäkin vuonna: Lesbisen 
näkyvyyden päivä 26.4.
Kannustamme jokaista huomioimaan meille tärkeän päivän 
omalla somepäivityksellä tai ottamalla merkkipäivän puheeksi 
omissa tapaamisissa päivän aikana. Liputa rohkeasti.

”Hyvää Lesbopäivää!”

Vapunvastaanottajaiset Bottalla

lauantai 30.4. 
Rav. Botta, Museokatu 10, 00100 Helsinki
Tänä vuonna ei tarvitse miettiä missä vappuaattoa vietetään. 
Kevään parhaana bilepäivänä Mummolaakson tanssit Bottalla 
lesboille ja bi-, trans- ja queernaisille.

Lisätiedot seuraavassa tiedottessa. Varaa päivä kalenteriisi.

Jotta matka tulisi kaikille mahdollisimman edulliseksi, matkat 
eli hytit jokainen varaa itse.

Lauantaiksi on Turun Seudun Mummolaakso tuttuun tapaan 
ostanut kongressihuoneen käyttöömme klo 12.00 - 14.00 
(Suomen aikaa). Tilan hintaan kuuluu kahvi/ tee ja pientä pur-
tavaa jokaiselle. Kongressiaika on varattu vapaalle keskuste-
lulle ja tulevien tapahtumien ideoinnille. Yhdessä Helsingin, 
Tampereen, muun Suomen ja Turun ihmisten kesken on aina 
syntynyt hyviä ideoita ja yhteistyökuvioita. 

Seuraa risteilyn tiedotusta FB-tapahtumassa.
Tervetuloa mukaan!

Varausohje: Kun varaat matkan netin kautta, valitse 
20.5.2022 Turku–Tukholma 23h iltaristeily.

Nettilippua ostaessa alkuun ilmestyy aina joku tietyn hintai-
nen hytti. Kun olet edennyt kohtaan ”Laivalla”, voit vaihtaa 
hytin joko halvempaan tai kaliimpaan. Edullisemmin matkan 
saa sopimalla kaverin kanssa kimppahytistä, useimmissahan 
on 4 sänkyä. Matkan voi varata jo nyt, maksettavaksi se tulee 
vasta kuukausi ennen lähtöpäivää.

Maailmalta:  
Lesbotalohanke Berliinissä etenee
Lesbotoimintakeskus RuT - Frauen Kultur & Wohnen on jo 
vuosien ajan työskennellyt nais/lesbotalon rakentamiseksi 
Berliiniin. Inklusiivinen asuinrakennus-kulttuurikeskus naisia 
rakastaville naisille on nyt tulossa kaupungin keskustaan.

Päävuokralaisena toimiva RuT ja rakennuttaja WBM 
Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH allekirjoittivat 
joulukuussa sopimuksen 8-kerroksisen uudistalon rakentami-
sesta Mitten kaupunginosaan Berolinastrasselle. Syrjimätön, 
esteetön ja eri ikäpolvia yhdistävä talo tulee pitämään sisäl-
lään 72 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, tapahtuma- ja liikun-

tatiloja, kahvilan, harrastetiloja ja pihapuutarhan. Konseptiin 
kuuluu lisäksi ammattivoimin organisoitu kulttuuritapahtu-
mien ja vapaa-ajan palvelujen tarjonta, neuvontaa sekä hoi-
vapalvelut ikääntyville ja vammaisille naisille. Jo kaksisataa 
kiinnostunutta muuttajaa on ilmoittautunut.

RuT kerää vielä varoja projektiorganisaation rahoittamiseksi: 
RuT – Frauen Kultur & Wohnen

https://www.facebook.com/RuTWohnen/

http://mummolaakso.fi/ajankohtaista/
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso
www.facebook.com/mummolaaksory
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso
https://www.facebook.com/events/419480383106636
https://rut-wohnen.de/
https://www.facebook.com/RuTWohnen/

