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Vappupirskeet
lauantai 30.4. klo 18-00
Rav. Botta, juhlasali 2. krs ja 3. krs baarikabinetti
Museokatu 10, 00100 Helsinki
Ihan parasta mummomeininkiä kuplivissa kevätfiiliksissä.
Tanssitahdit nopeista hitaisiin ja tangosta discoon soittaa valloittava dj Lailis. Klo 20 lavalle astuu Helsingin queer-feministinen kuoro!
Oletko vielä vappuheilaa vaille? Mummolaakson järjestämä speed dating on mainio mahdollisuus löytää Hänet! 20
ensimmäistä mahtuu mukaan. Ilmoittaudu lipputiskillä tullessasi. Pikatreffit alkavat baarikabinetissa klo 20:30.
Bileet ovat kaikille naisille, ikäraja 18v. Pyörätuolilla tulijat:
pääoven portaikkoon on teleskooppirampit ja 2. kerrokseen
lavahissi. Lisätiedot Bottan sivuilla.
Liput pankkikortilla 10€/15€ + eteispalvelumaksu. Alennus
Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjestöjen kortilla.

Virtuaalimummolaaksoa tekemään
seuraava tapaaminen perjantaina 22.4. klo 18
Etäkurssilla opiskellaan ja ideoidaan verkkoalustoilla jaettavien sisältöjen tekemistä mummolaaksoyleisölle. Striimauksia,
kyselyitä, tietokilpailuja, etätapaamisia, podcasteja ja muita
välineitä voi pienelläkin paneutumisella hyödyntää yhteiseksi
iloksi ja inspiraatioksi.
Tarja Halosen puisto Helsingin Kaupunginteatterin edustalla

Vappupiknik Hakaniemiessä
sunnuntai 1.5.n. klo 14 alkaen
Tarja Halosen puisto, Eläintarhantie,
00530 Helsinki

Tapaamiset jatkuvat yhdessä sovittavan aikataulun mukaan,
mukaan voi liittyä milloin vain. Lisätiedot Mummolaakson
kotisivulla.
Google Meet -etäkokouslinkki meilataan ilmoittautuneille
to 21.4.
Seuraa aikatauluja ja päivityksiä facebook-tapahtumassa.

Vappupäivänä kannattaa mennä bongaamaan lepakoita
Tarja Halosen puistoon Kaupunginteatterin lähettyville.
Sopivalla säällä voit päästä tekemään osallistuvaa havainnointia eväskorien ympärille kokoontuneiden lepakoiden parissa.
Istuma-alustoillaan viihtyvät lepakot viettävät iltapäivää
vapaamuotoisesti seurustellen ja satunnaisesti myös lauleskellen, simaa, tippaleipiä ja muita kaudelle ominaisia ravintoaineita nautiskellen.
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Retki Tammisaareen Naisten rakkaus –
näyttelyyn
lauantai 23.4. klo 14
Galleria Elverket, Kustaa Vaasan katu 11,
10600 Tammisaari

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
tiistai 3.5 klo 18
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Hki
Toukokuun tekstit tulevat Tiinalta ja Tovelta, yhteisenä
aiheena ovat vanhempien naisten väliset suhteet.

Marie Høeg, fotografier, 1895 – 1903
(Preus Museum, Norge)

Klo 15:30 omakustanteinen ruokailu Mummolaakson
pöytävarauksella ravintola GH Fyrenissä, Pohjoinen
Rantakatu 12.

Tiina Tuppurainen: Sinä olet perheeni (Karisto, 2022)
Tuppuraisen kolmannen romaanin henkilögalleria ja juonenkäänteet ovat viihdyttävä yhdistelmä L-koodia ja Tyttökultia.
Queer-kerronta laajenee esikoisromaanin Kuvittelen sinut vierelleni nuorista aikuisista haastavampaan osastoon, iäkkäämpiin naisiin. Kertojan roolissa vuorottelevat viisikymppisenä
eroon päätyvä Tarja, nelikymppinen sitoutumispelkoinen
Jasu sekä kahdeksankymppinen lesboleskeyteensä juuttunut
Anna-Liisa.
Tarinan keskiössä ovat edelleen viriilien naisten parisuhde
draamat, taustallaan urbaanit homobaarit ja nopeat orgasmit.
Eri syistä parisuhteiden ulkopuolelle päätyneet lesbot tulevat
tahtomattaankin vedetyksi yllättäviin suhteisiin, jotka samalla
ravistavat heidän totunnaisia roolejaan. Sukupolvirajoja rikkova romaani liikkuu muidenkin lbtq-aiheiden äärellä kinkyseksistä polyamoriaan ja sateenkaariperheisiin.
Tarinaa voi lukea 2020-luvun visiona tulevasta lesbovanhuudesta. Vuonna 1994 Mummolaakson perustajat visioivat
oman vanhuutensa varaksi yhteisöllistä lesbovanhainkotia.
Sinä olet perheeni ei päästä mummoja yhtä helpolla: fiktiivisen Mummolaakson bileitä vietetään vetreästi Vasiksella ja
naisissa on proteiinia eläkevuosista riippumatta.

Päiväretkellä tutustutaan Galleria Elverketissä pieneen mutta
sitäkin harvinaisempaan näyttelyyn ja virkistäydytään rantaravintola GH Fyrenin tarjoilujen ja merimaiseman äärellä.
Juha-Heikki Tihisen kuratoima näyttely tuo esiin naisten välisen rakkauden kulttuurihistoriaa, joka on usein vaivihkaisia
eleitä, aavistuksia ja pieniä merkkejä. Kuvataiteellisia näkökulmia aiheeseen on haettu viiden taiteilijan tuotannosta
1890-luvulta tähän päivään. Mukana on Marie Høegin (1866–
1949) kuuluisia sukupuolella leikitteleviä valokuvia, Ester
Heleniuksen (1879-1955) kukkamaalauksia, Tove Janssonin
(1914–2001) omakuvia, Emma Helteen (1979) naiskehoa
juhlivia keraamisia veistoksia sekä Edith Hammarin (1992)
eroottisia sarjakuvamaisia seinäpiirroksia. Lue lisää Elverketin
sivuilta.
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Ilmoittaudu mukaan GH Fyrenin
pöytävaraukseen torstai-iltaan 21.4. mennessä info@mummolaakso.fi.
Matka Tammisaareen helpoiten omakustanteisella kimppakyydillä, kysele kyytipaikkaa fb-ryhmässä tai info@mummolaakso.fi. Automatka Helsingistä kestää n. tunnin. Junalla
tullessa vaihto bussiin Karjaalla.

Tove Jansson: Rent spel (Schildts, 1989, suom. Reilua peliä)
Janssonin 75-vuotiaana julkaiseman novellikokoelman tuokiokuvat ovat luettavissa pienoisromaaniksi kahden ikääntyvän taiteilijan yhteiselämästä. Marin ja Jonnan erillistaloudet
ovat ajan yhteenhitsaama perheyksikkö, joka kestää niin sisäsyntyiset hankaukset kuin ulkopuoleltakin tulevat myrskyvaroitukset.
Taiteelliselle työlleen omistautuvien vahvojen persoonien
yhteiselämää leimaa arkinen harmonia ja leikkimielisyys,
jota Jansson kuvaa iän kirkastamalla arvostuksella itseironiaa
unohtamatta. Kantavana teemana kulkee myös se pysyvä
jännite, jossa toisen tunnetiloja kuunnellaan herkällä korvalla tilan antamiseksi. Aivan kuten taide vaatii ympärilleen
väljyyttä päästäkseen oikeuksiinsa. Oli sitten kyse hyvästä
ripustuksesta, kirjallisen ilmaisun tiivistämisestä tai luovien
kausien vaatimista välivaiheista. Työtä, leikkiä, rakkautta ja
tilaa. Hyvän elämän elementtejä läpi koko elämän. Kyllikki
Härkäpään suomennos sai Mikael Agricola –palkinnon.
- Virva Hepolampi
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Lukulepakot - Spefi-teemailta

Lesbonäkyvyyden päivä ti 26.4.

tiistai 24.5. klo 17:30.
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Hki

Kansainvälisesti vietettävänä merkkipäivänä tiedostetaan ja
juhlitaan lesboutta. Lesbisen elämään liittyvät kokemukset,
eroottiset ja emotionaaliset elämykset, yhteisöllisyys, aktivismi, kulttuuriset ilmiöt ja poliittiset näkökulmat ansaitsevat
tulla huomioiduksi myös itsenäisenä ja itsetietoisena osana
sateenkaarevaa liikettä.

Ennen kesälaitumille siirtymistä kutsumme kaikki lukulepakot
spefi-teemailtaan, jossa keskustellaan fantasiaa, science fictionia, mysteerejä, utopioita, dystopioita ja muuta spekulatiivista kerrontaa edustavista lesbisistä kirjoista. Erityisvieraana
keskustelemassa on Varjojen lähettiläs -trilogian kirjoittaja
Patricia G. Bertényi Turusta.

Britanniassa lesbo-& bi-lehti DIVA organisoi jälleen päivän
ympärille kokonaista lesbonäkyvyyden viikkoa 25.4.-1.5. osa
tapahtumista striimataan facebookiin ja Youtubeen ja niitä
voi katsoa sen jälkeen myös tallenteina.
Suomessa päivää ei ole vielä noteerattu erityistapahtumilla
mutta itse kukin voi kantaa kortensa kekoon lesbonäkyvyyden eteen teemaan sopivalla somepäivityksellä tai oman
porukan improvisoidulla tapahtumalla. Dyke on sister!

Spefissä on nykyään usein erilaisia henkilöhahmoja, joiden
sukupuolen tai seksuaalisuuden ilmaisu on ei-normatiivista
mutta se on harvoin tarinan keskiössä. Oheisessa vinkkilistassa onkin edustettuna sekä spefin erityyppisiä genrejä useammalta vuosikymmeneltä että queer-teemoja sivuaiheina
tai fokusoidummin käsitteleviä teoksia.
Mummolaakson lukupiirissä spekulatiivista fiktiota on käsitelty vuosien varrella satunnaisesti, selkeää lesbo- tai bi-sisältöä painottaen. Lukulistalla on ollut Emmi Itärannan
dystooppinen fantasiaromaani Kudottujen kujien kaupunki
(2015) ja ihmissusitarinoista suomikummaksi luonnehdittu
Jenny Kangasvuon Sudenveri (2012) sekä amerikkalaisen
Catherine Lundoffin Silver Moon: A Women of Wolf’s Point
(2017). Maagista realismia, joissa muuten realistiseen kerrontaan yhdistetään yliluonnollisia olentoja tai maagisia voimia,
on lukulepakoissa edustanut Ellen Klagesin Passing Strange
(2017) ja Patricia G. Bertényin Salaisuuksien galleria (2019).
Muita esimerkkejä suomennetuista ja suomeksi julkaistuista
spekulatiivista fiktiota (spefi) edustavista kirjoista, joissa käsitellään tai sivutaan LBTQ-teemaa (*luokiteltu nuortenkirjallisuudeksi tai young adult –kirjallisuudeksi).
Isac Asimov: Itse jumalat (1972, suom. 1974)
Patricia G. Bertényi: Varjojen Saari (2020), Pimeyden kirja (2021)
Octavia Butler: Aamunkoitto (1987, suom. 1990), Puolipäivän riitit (1988, suom. 1991), Imago (1989, suom. 1992) (Xenogenesistrilogia)
Maria Carole: Tulen tyttäriä (2014)
Siiri Enoranta: Suruhauras, lasinterävä* (2015), Maailmantyttäret*
(2022)
Magdalena Hai: Kolmas sisar (2018) (Royamen aikakirjat-trilogia)*
Emmi Itäranta: Teemestarin tytär (2012)
Joona Koiranen (toim.): Äänellä jonka kuulet - spekulatiivisia novelleja sukupuolen moninaisuudesta (2019)
Ursula K. Le Guin: Pimeyden vasen käsi (1969, suom.1976),
Kahdesti haarautuva puu (2000, suom. 2009)*, Sisämeren kalastaja
(novellikokoelma) (1994, suom. 2000)
Joanna Russ: Naisten planeetta (1975, suom. 1986)
Salla Simukka: Lukitut (2020)*
Johanna Sinisalo: Renaten tarina (2018), Vieraat (2020)
Rivers Solomon: Menneisyyden kaiku (2017, suom. 2018)

Katso myös Wikipedian lista englanninkielisestä lgbt-teemaisesta spefistä.

Mummolaakson kesäretki Kotkaan
lauantai - sunnuntai 11.-12.6.
majoittuminen: Original Sokos Hotel Seurahuone,
Keskuskatu 21, 48100 Kotka
Tutustumme Kotkan upeisiin puistoihin. Kotkan kaupungin
sivuilta löytyy hyvä esittely näistä kohteista. Sunnuntaina
palaamme Haminan kautta, jossa käymme Tove Jansson ja
meri -näyttelyssä.
Sitova ilmoittautumien majoitukseen 20.5. mennessä info@
mummolaakso.fi. Kahden hengen huone 143 €, perhehuone
1-3 henkilöä 163 €.
Yhteiskuljetusta ei järjestetä mutta kysele kyytiä fb-ryhmässä
tai meilitse.
Lisätiedot ohjelmasta lähempänä verkkosivuillamme.

Sapokan Vesipuisto on Suomen palkituin puisto.
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EL*C - Lesbot pakolaisten puolesta
Tue Ukrainan sateenkaariyhteisöä

Talvikin tanssit
lauantaina 14.5. klo 20-02
Laterna, Puutarhakatu 11, Tampere

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut keskelle Eurooppaa
katastrofaalisen sodan lukemattomine ihmisuhreineen, inhimillisine kärsimyksineen ja taloudellisine menetyksineen.
Avun tarve on suuri.

Valoa tunnelissa, ehkä jopa mummotunnelissa! Tutun tunnelmallinen tanssi- ja seurusteluravintola Laterna on varattu
14.5. aikuisille naisia rakastaville naisille.
Tampereen Mummolaakso järjestää. Lisätiedot fb-ryhmästä.

Legendaarinen Turun Mummoristeily
perjantai - lauantai 20. - 21.5.
Muista varata matkasi keväiselle 23 h risteilylle Viking Grace
-laivalla. Lähtö Turusta perjantai-iltana klo 20:55 ja paluu
Turkuun n. klo 19:50.
Matkat, eli hytit jokainen varaa itse. Lauantaina klo 12-14
Turun Mummolaaksolle on varattu kongressihuone, jossa
jutellaan ja palaveerataan tulevasta toiminnasta.
Seuraa risteilyn tiedotusta FB-tapahtumassa.
Tervetuloa mukaan!
Varausohje: Kun varaat matkan netin kautta, valitse 20.5.2022
Turku–Tukholma 23h iltaristeily.

Lhbtq-yhteisön toimijoilla ja -pakolaisilla on lisäksi erityisongelmia monissa Itä-Euroopan maissa, joissa vihan lietsonta
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on ollut korkealla oikeistoradikaalien ja konservatiivisten uskonnollisten
piirien poliittisella agendalla. Puolan ”lgbt-vapaiksi vyöhykkeiksi” julistautuneilla alueilla eivät kaikki sotaa pakenevat
tunne oloaan turvalliseksi. Rajalla transihmisiä ja rodullistettuja ei ole päästetty poistumaan maasta. Monet LGBTQjärjestöt ovatkin mobilisoineet avustushankkeita syrjinnälle
alttiina oleville sateenkaaripakolaisille.
EuroCentralAsian Lesbian Community EL*C ryhtyi välittömästi hyökkäyksen alettua konkreettisiin toimiin paikan päällä
avaamalla 24/7 hätäpuhelinlinjan ja turvataloja pakolaisille
Ukrainan rajoille, organisoimalla kuljetuksia ja tarjoamalla
hätäapuna välttämättömyystarvikkeita. Välittömän avun
lisäksi järjestö avustaa erityisesti lbt-yhteisöä välittämällä tietoa lesboystävällisistä majoittajista, palveluista ja vähemmistöjen juridisista oikeuksista. Rahaa ohjataan myös Ukrainan
ja naapurimaiden paikallisille lesbojärjestöille, joiden kanssa
apua koordinoidaan.
EL*C pyytää kansainväliseltä lesboyhteisöltä tukea, sillä
avustustyö Ukrainassa ja sen rajoilla Puolassa, Slovakiassa,
Unkarissa, Moldovassa ja Romaniassa edellyttää vielä pitkään isoja taloudellisia panostuksia. EL*C:n Ukrainan
aktiota voi avustaa tekemällä lahjoituksen GoFundMevarainkeruukampanjaan. Mummolaakso ry osallistui 500 €
summalla.
Ukrainan sateenkaariliikkeen tilanteesta ja tukemisesta löytyy
tietoa myös Setan sivuilla.

Pridet Suomessa – ja mummot mukana!

Pride-tapahtumien sarja alkaa toukokuun lopulla PohjoisKarjalan Prideillä Joensuussa sekä Lahdessa. Kesäkuussa
ylpeyttä peräänkuulutetaan Kotkassa ja Kokkolassa.
Heinäkuussa voi tavata Toijalan torilla Akaa Pridella, 15-vuotias Vaasan Seta järjestää juhlaviikon pride-kulkueineen ja
Kustavissa on luvassa Queerstavi Pride. Elo-syyskuussa pohjoisen suunnalla juhlitaan Oulussa, Sápmi Pridella Jokkmokkissa
ja Meri-Lapin BorderPridella , eteläisessä Suomessa taas Sherrykahvitanssit
Porvoossa, Turussa, Raaseporissa ja viimeisenä Keskilauantai 2.7. klo 18-00
Uusimaan Prideilla Tuusulassa .
Rav. Botta, juhlasali, Museok. 10, 00100 Helsinki
Kannustamme etenkin vanhempien ikäluokkien lepakoita
ympäri maan ottamaan paikalliset pridet omakseen. Merkkaa Ennakkotietona kalenterihin merkittäväksi: helteistä menoa
sote-alueesi tai kesänviettopaikkasi lähipridet kalenteriin! luvassa prideviikon loppunostatuksessa!
Koko maan tapahtumat löydät Setan sivulta.
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Pridet palaavat tänä vuonna kesäohjelmaan ympäri maan.
Helsingissä niitä vietetään 27.6.-3.7. teemalla Kohtaamisia.
Mummolaakso osallistuu lauantaina 2.7. ensin pridekulkueeseen omalla osastolla ja sen jälkeen ikonisilla lesbobileillä
Sherrykahvitansseilla. Tarkemmat tiedot kulkueen aikataulusta ja lähtöpaikasta sekä keltaisen mummisbannerin paikannusohje ilmoitetaan lähempänä.

