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Talvikin tanssit Tampereella

lauantaina 14.2.2015 klo 20 

Ravintola Laterna  
Puutarhakatu 11, Tampere
Pirkanmaan Setan Mummolaaksoryhmä järjestää jo perin-
teeksi muodostuneet Talvikin tanssit aikuisille naisia rakasta-
ville naisille.
Tanssiväkeä ilahduttavat jälleen ihanat kilpatanssijat 
Piia ja Santra, monipuolinen tanssimusiikki ja arpajaiset. 
Tapahtumauutisia ja bilevalmistelujen edistymistä voi seu-
rata mummiksen FB-sivulla 
www.facebook.com/TampereenMummolaakso

Ohjelmaa, tanssimusiikkia, arpajaiset. 
Liput 10 euroa 
Vain naisille!

Suunniteltu yhteismatka Helsingistä Tampereelle on valitet-
tavasti peruuntunut vähäisen mielenkiiinnon takia.
 

J ä s e n t i e d o t e

1  2015

Vuosikokous

lauantaina 14.3.2015 klo 18 alkaen

Ravintola Laulumiehet 
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Mummolaakso ry:n sääntömääräinen vuosikokous pide-
tään lauantaina 14.3.2015 ennen illan tansseja klo 18 alkaen 
Laulumiesten ravintolassa.
Kokouksessa esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös juhla-
vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2015. Lisäksi valitaan hallitus vuodelle 2015. 
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan yhdis-
tyksen toimintaan! 
Tarjolla kahvia, teetä sekä pikkusuolaista! 
Vuosikokoukseen osallistuvat pääsevät ilmaiseksi illan 
tansseihin!

Tanssit 

lauantaina 14.3.2015 klo 20-02

Ravintola Laulumiehet 
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
dj Lailis soittaa tanssimusiikkia
Liput 6/8 € + narikkamaksu
Alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen 
jäsenkortilla.
Vain käteistä lipunmyynnissä

Tanssit & Caramel-yhtye 

lauantaina 25.4.2015 klo 20-02

Ravintolalaiva Wäiski keskikerros,  
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Caramel-yhtye esiintyy klo 21.30-22:00
dj Lailis soittaa tanssimusiikkia



J Ä S E N T I E D O T E  1  /  2 0 1 5

Boel Westin & Helen Svensson (toim):  
Kirjeitä Tove Janssonilta  
(Schildts & Söderströms 2014, 
suom. Jaana Nikula & Tuula Kojo)
Tove Janssonin 100-vuotisjuhlinnan 
ja uuden elämänkerran vanavedessä 
ilmestyi myös huippukiinnostava ja läm-
minhenkinen kirjekokoelma. Janssonin 
loppumaton tarmokkuus ulottui myös 
tiiviiseen kirjeenvaihtoon, josta välit-
tyy elävästi taiteelliset ambitiot, mat-
kamiljööt, suhdeverkostot,  rakkaus 
- eikä vähiten kiinnostavana pohdinnat 
naissuhteista ja ’kummituksista’, jolla 
Jansson viittasi lesbolaisiin. Kirjeiden 
lomaan on taustoitettu kirjoittajan 
ja hänen lähipiirinsä elämänvaiheita. 
Valokuvat ja kirjeiden piirrokset keven-
tävät asian paljoutta. 

Muista maksaa tämän vuoden jäsenmaksusi
Jäsenmaksut 2015 ovat seuraavat:

pienituloiset 15 €
muut 25 €
kannatusjäsenmaksu 100 €

Tili: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksukausi on 1.1.- 31.12.2015.
Ilmoita maksaessasi nimesi ja osoitteesi.

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

tiistaina 24.2.15 klo 18 

Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,  
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki 

Lesbistä sananvapautta ja satiiria jälleen Mummolaakson seuraavassa lukulepakkojen kahvi-illassa. Tule kertomaan lahjoma-
ton mielipiteesi yhdestä tai useammasta tekstistä.

Rita Mae Brown: Rubyfruit Jungle, 1973
Kasvukertomus fiksusta ja anteeksi-
pyytelemättömästä Molly Boltista oli 
aikanaan lesbofeministisen nuoren 
sukupolven suunnannäyttäjä ja merk-
kiteos tiellä homohäpeästä gay is good 
-asenteeseen. Tyylilaji on räväkän-
hauskaa amerikkalaista toimintatari-
naa. Eroottisilla seikkailuilla on aina 
tiedostava puolensa päämäärätietoi-
sen sankarin joutuessa raivaamaan 
itselleen tilaa patriarkaalisen, lesbo-
fobisen ja kapitalistisen yhteiskunnan 
sisällä. Uudelleenluettuna romaanin 
individualistinen ratkaisumalli ei aivan 
puhuttele, ja moniarvoisuuteen kai-
paisi sävyjä enemmänkin.

Alfred de Musset: Gamiani eli kaksi 
rajatonta yötä (Savukeidas 2012,  
suom. Jaana Seppänen, alkuteos 1833)
Musset’n pienoisromaani kuuluu rans-
kalaiseen maanis-eroottisten les-
borepresentaatioiden jatkumoon, 
jonka aiempia suomennoksia ovat 
Balzacin novelli Kultasilmäinen tyttö 
ja Baudelairen Pahan kukkien runo 
Tuomituja naisia. Balzac ja Baudelaire 
kuvaavat dekadenttia lesbohalua vain 
viitteellisesti, kreivitär Gamianin edesot-
tamukset maalataan lukijalle lihallisina 
akteina. Kyltymättömyys, egoismi ja 
perversio ovat lakanneet olemasta les-
bouden tunnusmerkkejä, joten tarinaa 
demonisesta himottaresta lukee nyt jo 
lämpimikseen modernimman queer-
pornon lomassa. Teoksen anonyymin 
kuvittajan litografioita ei suomennok-
seen sisälly.

Virva

MUISTATHAN 
MAKSA A

JÄSENMAKSUSI
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Terveiset Setan edustajakokouksesta 
Setan vuosittainen edustajakokous pidettiin toista kertaa 
Työväen Akatemiassa Kauniaisissa 29.-30.11.2014. Paikalla 
oli jälleen runsaasti osallistujia eri jäsenjärjestöistä ympäri 
Suomea. Mummolaaksolla olisi jäsenmääränsä mukaan ollut 
4 edustajapaikkaa, mutta paikalle innostui lähtemään vain 
kaksi eli Minna Hirvonen ja Tarja Sulinko. Kaksipäiväinen istu-
minen kokouksessa vaatii kyllä aikaa ja kärsivällisyyttä, vaikka 
välillä tehdään ryhmätöitä ja käydään syömässä hyvää ruo-
kaa. Ensimmäisen päivänä esiteltiin Setan kuulumisia ja 
keskusteltiin ryhmissä mm. eduskuntavaaleista, järjestöstra-
tegian valmistelusta, jaksamisesta jäsenjärjestötyössä.
Myöhemmin iltapäivällä saatiin kuulla Setan hallituk-
seen ehdolla olevien mielenkiintoiset esittelyt itsestään. 
Hallitukseen halukkaita oli ilahduttavan runsaasti tarjolla. 
Lisäksi kuultiin useita onnittelupuheita Setan edustajien vas-
taanottaessa 40-vuotisjuhlaonnitteluja. Mummiksen edusta-
jat kävivät kukkakimpun kera kiittämässä yhteistyöstä mm. 
Yhdenvertainen Vanhuus -projektissa olleita. Illalla halukkaat 
voivat vielä jäädä saunomaan ja viettämään rentoa vapaa-ai-
kaa Akatemian tiloissa.
Toisena päivä pidettiin varsinainen kokous, jota johti Outi 
Hannula. Toimintasuunnitelman käsittely vei suuren osan 
kokouksesta, mutta lopulta se hyväksyttiin melko pienin 
lisäyksin ja muutoksin. Suurin mielenkiinto kohdistui tietysti 
hallituksen henkilövalintoihin ja uuden puheenjohtajan sekä 
varapuheenjohtajan valintaan. Seuraavat kaksi vuotta Setan 
vetäjänä toimii Panu Mäenpää ja toisena varapuheenjoh-
tajana Sara Sundell, toisena jatkaa Katriina Rosavaara vielä 
vuoden. Setan hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskau-
deksi, mutta jäsenistö uusiutuu joka vuosi, kun erovuoroisten 
tilalle valitaan joko uudet tai samat ihmiset jatkamaan työtä.  
Kokous sujui Outin ohjissa niin ripeästi, että kotiin päästiin 
lähtemään marraskuun kalpean auringon luodessa viime 
säteitään.

Minna

Meidän historiamme 
Setan ja Transtukipisteen juhlavuoden Meidän historiamme 
-seminaarissa Helsingissä 21.11.2014 luotiin katsauksia  
hlbtiq-ihmisten historiaan Suomessa. Äänessä olivat yhtei-
sön jäsenet, tutkijat ja kulttuurin tekijät, mm. tutkija 
Kati Mustola ja lesbokulttuuriaktivisti Virva Hepolampi. 
Seminaarin videointi löytyy YouTubesta.

min. 00:28:22 Kaapista sateenkaarilipun alle – suomalaisten 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Kati Mustola, 
sosiologi, tutkija

min. 2:16:29 Kulttuurinen ajatuspaja Tribadien yöt ja päivät 
2000–2009. Virva Hepolampi, lesbokulttuuriaktivisti

OPINNÄYTETYÖTÄ VARTEN TEHTÄVÄN HAASTATTELUN 
TARKOITUS
Haastattelun tarkoituksena on materiaalin keräämi-
nen Seinäjoen ammattikorkeakoulun geronomiopiskelija 
Erja Rädyn opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön aiheena on 
ikääntyvän naisen naiseuden kokemuksellisuus ja työn 
suunniteltu valmistumisajankohta on syksyllä 2015. 
1. Haastattelijalla on lupa käyttää haastattelun materiaa-
lia työssään tulosten saamiseksi, mutta tämä tapahtuu 
täysin anonyymisti. 
2. Osallistumiseni haastatteluun tapahtuu täysin 
vapaaehtoisesti.
Vastaukset pyydän lähettämään 15.3.2015 mennessä 
ensisijaisesti osoitteeseen: erja.raty@biz.tamk.fi
tai Erja Räty, Rimminkatu 25 B 5, 33250 Tampere
_____________________________________________
Erja Räty Tamk/Seamk opinnäytetyön liite nro 1
Tutkimuskysymykset, henkilöhaastattelun runko
1. Mitä sana naiseus tuo sinulle mieleen?
2. Koetko muuttuneesi naisena iän myötä? Tällä kysymyk-
sellä tarkoitan kokonaisvaltaista muuttumista; ajatukset, 
toiveet, tavat, halut, mielipiteet yms.
3. Kuinka merkityksellisenä pidät parisuhdetta? Elätkö nyt 
parisuhteessa? Jos, niin kauanko nykyinen parisuhteesi 
on kestänyt? Jos et, kauanko edellisen suhteen päättymi-
sestä on aikaa ja kauanko se kesti?
4. Ikäsi

Erja Räty Tamk/Seamk  
opinnäytetyöhön liittyvä haastattelupyyntö

Turussa tapahtuu: Naistentanssit

lauantaina 7.3.2015 klo 19-01

Turun Työväentalo 
Eerikinkatu 30, 3.kerros, Turku
Naistenpäivän kunniaksi tanssitaan taas Työväentalolla.
Tarjolla hyvää musiikkia, mukavaa seuraa ja taattua 
tunnelmaa! 
Pikkusuolaista saa lipun hintaan ja punaista ja valkoista virvo-
ketta kohtuuhintaan. Muuten tervetuloa omien virvokkeiden 
kanssa!
Liput 8€ jäsenet, 10€ muut.  

Turussa tapahtuu: Retkiä

Päiväretki Kuhankuonolle sunnuntaina 22.3.2015
Päiväretki patikoinnin ja makkaranpaiston merkeissä, omat 
eväät ja kaffetermarit mukaan.  
 
Mietoistenlahden muuttolinnut sunnuntaina 12.4.2015 
Tervetuloa mukaan ihastelemaan ja bongaamaan  
Mietoistenlahden lintutorneihin. Mukaan omat kiikarit ja 
hyvät eväät.

Tapahtumista tarkemmin
www.turunmummolaakso.net
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
PL 97, 00531 Helsinki

info@mummolaakso.fi
www.mummolaakso.fi

www.facebook.com/groups/mummolaakso 

Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2014 25 €, pienituloisilta 15 €
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Jotain toista - henkilökohtaisen halun 
näyttämö

lauantaina 18.4.15 klo 19  

Q-Teatteri,  Tunturikatu 16, 00100 Helsinki
Jotain toista on esitys seksuaalisesta halusta. Halun tuotta-
masta puheesta.
Estyneen ihmisen halusta ja siitä, miten se ilmenee kehossa, 
rivien välissä, sisäisenä äänenä ja eri elämänvaiheissa. Halusta 
vierasta ja kiellettyä kohtaan. Esitys kertoo Naisen suhteesta 
Miehiin. Ja Naisiin. Ja Ohjaajan suhteesta Näyttelijöihin. Esitys 
ihmisen suhteesta omaan haluunsa.
www.q-teatteri.fi

Teksti ja ohjaus: Milja Sarkola
Dramaturgit: Heini Junkkaala ja Henriikka Himma
Rooleissa: Lotta Kaihua, Tommi Korpela, Iida Kuningas,  
Elena Leeve, Sanna-Kaisa Palo ja Emmi Parviainen
Lavastus: Kaisa Rasila
 
Liput: jäsenet 21 €, ei-jäsenet 26 €
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin
ma 16.3. mennessä: info@mummolaakso.fi
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen.

Kaksi naista ja meri 

lauantaina 28.3.15 klo 13    

Lahden kaupunginteatteri,  
Kirkkokatu 14, 15140 Lahti 
Saana Lavasteen ohjaama näytelmä Kaksi naista ja meri poh-
jautuu Tove Janssonin elämäkerralliseen novellikokoelmaan 
Rent Spel (1989). Mari ja Jonna ovat seitsemänkymppisiä tai-
teilijoita, jotka jakavat työnsä, elämänsä ja saaren meren kes-
kellä. Mari yrittää vilpittömästi vastata ihailijakirjeisiin, joissa 
kysytään elämän tarkoitusta. Jonna huolehtii, että Mari saa 
vitamiininsa.
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

”Kukapa olisi osannut odottaa tällaista! -- Esitys on var-
sinainen lahja, epäsovinnainen rakkaustarina vailla ver-
taa. Lahden  kaupunginteatterin Kaksi naista ja meri  -esitys 
on taituruudessaan aisteja hivelevää teatterin slow foo-
dia. -- On syytä puhua mestaritason dramaturgiasta.” 
- HS, Maria Säkö
Ohjaus: Saana Lavaste 
Tekstin darmaturgi: Emilia Pöyhönen 
Rooleissa: Saana Hyvärinen, Eeva-Kirsti Komulainen,  
Aki Raiskio ja Ritva Sorvali 
 
Liput: jäsenet 20,50 €, ei-jäsenet 25,50 €
Sitovat ilmoittautumiset Mummolaakson sähköpostiin
ke 4.3. mennessä: info@mummolaakso.fi
Muistathan varatessasi ilmoittaa, oletko jäsen.
Mummolaakso ei järjestä yhteiskuljetusta mutta Lahteen  
pääsee kätevästi junalla tai bussilla.

TOIMINTAA MUUALLA
TURUN SEUDUN MUMMOLAAKSO RY

www.turunmummolaakso.net
MUMMOLAAKSO-RYHMÄ, PIRKANMAAN SETA RY

www.pirkanmaanseta.fi/mummolaakso
CLUB GOLDEN LADIES, RFSL STOCHOLM

www.goldenladies.nu
BEGINE  - Treffpunkt und Kultur für Frauen

www.begine.de
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Teatteriin

http://www.q-teatteri.fi/
http://www.lahdenkaupunginteatteri.fi/produktio/112/kaksi_naista_ja_meri

