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Tanssit Wäiskissä 

lauantaina 3.10. klo 20-02 
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Lokakuussa tanssitaan Ravintolalaiva Wäiskin keskikerrok-
sessa. Dj Lailis tahdittaa: valssia, tangoa, humppaa, discoa, 
slovareita. 
Liput vain käteisellä: jäsenet 8 € / ei-jäsenet 10 € + eteispal-
velumaksu. 18 v.

Suuret tunteet jylläävät  
ERIn Julia & Julia -baletissa 

lauantaina 10.10. klo 19:30 
Suomen Kansallisoopperan Alminsali  
Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki
Tanssiteatteri ERI:n 25-vuotisjuhlaohjelman yleisö- ja 
arvostelumenestyksesi noussut Julia & Julia vierailee pää-
kaupunkiseutulaisten iloksi Kansallisoopperassa. Baletin 
aineksia ja modernia tanssi-ilmaisua yhdistelevän teoksen 
koreografian, käsikirjoituksen ja ohjauksen on toteuttanut 
Tiina Lindfors, joka myös esittää toisen nimirooleista parinaan 
Kansallisbaletin solistina uransa tehnyt Anneke Lönnroth. 
Käsikirjoitus mukailee Shakespearen tragediaa. Sergei 
Prokofjevin musiikin on balettiin sovittanut säveltäjä Lauri 
Mäntysaari ja sen tulkitsee turkulaismuusikoiden Plus 
Ensemblen kvartetti. 
Mummolaakson ryhmäliput on loppuunmyyty, normaa-
lilippuja 30 € vielä saatavilla Oopperan lipunmyynnistä ja 
Lippupisteestä.

Sateenkaariseniori-tietoiskuja
Hankkeelta voi nyt tilata ilmaisen, vapaaehtoisten 
pitämän Sateenkaariseniori-tietoiskun! Tietoisku sopii 
ikääntyneille suunnattujen palveluiden henkilökun-
nalle, asiakkaille ja alaa opiskeleville sekä vanhustyön 
järjestökentälle. Tietoiskussa tutustutaan sukupuolen 
ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen van-
huuden näkökulmasta elämyksellisesti ja osallistuvasti. 
Tietoisku sisältää tietovisan, Haluaisin pystyä kerto-
maan -videon, keskustelun ja materiaalipaketin. 

Tilaa tietoisku Yhdenvertainen vanhuus -projektilta 
Outi.Tjurin@seta.fi, p. 050 462 4212

Mummolaakson pikkujoulut

lauantaina 5.12. 

Laulumiesten Ravintola,  
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Merkitse päivä kalenteriisi. Ohjelmasta lisää lähempänä.

J ä s e n t i e d o t e

3  2015

Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen 
vertaisryhmä sateenkaarisenioreille
Sateenkaarisenioreille tarkoitettu avoin ja luottamuksellinen 
ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa lauantaisin klo. 15–17 
palvelutalo Kantin Pysäkin tiloissa Töölössä. Vetäjinä on Setan 
ja Transtukipisteen henkilökuntaa.
Uusien on helppo tulla mukaan, ja joka ryhmäkerran alussa 
käydään kuulumiskierros. Ryhmä on luonteeltaan vertaistuel-
linen ja sen aikana keskustellaan osallistujille tärkeistä aiheista. 
Syksyn koontumiset 5.9, 17.10, 7.11. ja 12.12. Ennakolta 
ei tarvitse ilmoittautua eikä toimintaan tarvitse sitoutua.   
Lisätiedot: projektikoordinaattori Outi Tjurin, outi.tjurin@
seta.fi, puh. 050 462 4212.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille 1

torstaina 15.10. klo 18

Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,  
Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Valitse lukemistosi näistä ja tule kahvittelemaan. Yhteisenä 
teemana teksteille voi tutkailla vaikka erilaisia perhetilanteita, 
mutta kaikki lähestymistavat ovat tervetulleita keskusteluun.

Sarah Waters: Parempaa väkeä 
(suom. Helena Bützow, 2015) tai 
alkukielisenä: The Paying Guests 
(2014)
Syksyskauden ensimmäisen kirjalli-
suuskeskustelun helmenä on Sarah 
Watersin uusimman historiallisen 
lesboromaanin tuore suomennos. 
Tällä kertaa heittäydytään 1920-
luvun Lontooseen, jossa sodan jäl-
keisen luokkarajojen mullistuksen 
keskellä sinnittelevä Mrs Wray ja van-
hapiikatyttärensä Frances  joutuvat 
ottamaan taloonsa vuokralaiseksi 

Barberin pariskunnan. Magneettisella kertojankyvyllän Waters 
kuljettaa hitaasti kehkeytyvän kolmiodraaman kohtalokkaan 
käänteen eteen. Aiempien romaanien tyyliin aikakauden arki-
nen elämä ja historialliset ympäristöt kuvataan värikkäästi ja 
pikkutarkasti. Intohimoinen rakkaus kääntyy rikoskumppanuu-
deksi ja syyllisyyden pohdintaan.

Katherine Mansfield: ’Autuutta’, kokoelmassa Maailman 
mestarikertojia 2 (1945) ja nimellä ’Onnellinen’ kokoelmassa 
Puutarhakutsut (1963, uusintapainos 1980).  
Kysy kopiota virva.hepolampi@gmail.com. Englanninkielinen 
’Bliss’ (1920) on luettavissa myös netissä.
Vertailukohdan Watersin romaanille tarjoaa samaan 
ajankohtaan sijoittuva klassikkonovelli vuodelta 1920. 
Dialogintäytteinen tarina lähtee samoin liikkeelle kotoisista 
kuvioista mutta huolettomammissa tunnelmissa. 30-vuotias 
tuore äiti ja aviovaimo Bertha Young odottaa onnentunteen 
vallassa päivällisvieraita ja aivan erityisesti uutta löytöään, sala-
peräistä Pearl Fultonia. 

Sateenkaaren alla: kertomuksia 
perheistä. Toim. Maria Rintamäki, 
Hanna-Leena Autio, Karoliina 
Riihiluoma, Liisa Suvanne (2015)
Tuoreeltaan luettavana on ulos-
tulokertomusten kaavalla toteu-
tettu kokoelma tarinoita erilaisista 
sateenkaariperheistä tämän päivän 
Suomessa. Kolmenkymmentä kir-
joittajaa kertoo niissä lapsenhankin-
taratkaisuistaan, vanhemmuudesta 
eri rooleissa, perheensä sukulais- ja 
viranomaissuhteista, arjen perhe-elä-
mästä ja muutostilanteista kuvioissa, 

joihin jollain lailla kytkeytyy yksi tai useampi lhbtq-vanhempi. 
Näkökulmat ovat kiitettävän moninaisia ja tekstit ytimekkään 
lyhyitä. Vaikka perheonni ei aina toteudu suunnitellusti, niin 
päällimmäiseksi jäävät kokemukset vanhemmuudesta elämää 
rikastavana asiana sekä positiiviset tulevaisuudenodotukset - 
kuten lasten myötä aina. 

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille 2

tiistaina 15.12. klo 18

Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,  
Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Patricia Highsmithin salanimellä Claire Morgan 1952 julkai-
semasta tummasävyisestä romaanista The Price of Salt tuli 
aikalaislesbojen arvostama menestysteos. Lesbokustantamo 
Naiad Press julkaisi kirjan uudelleen 1984 nimella Carol. 
Newyorkilaisen tavaratalon jouluruuhkassa alkava Therese 
Belivetin ja Carol Airdin rakkaustarina on nyt myös filmati-
soitu. Suomeen Todd Haynesin ohjaamaa, upeaksi kehuttua 
elokuvaa voidaan odottaa ensi vuoden puolella. Sitä ennen 
ehtii tutustua alkuteokseen ja sen taustoihin. 

L e s b i a n  p u l p   - g e n r e  s y n t y i 
1950-luvulla, kun amerikkalaiset 
pokkarikustantajat löysivät lesbo-
teemasta tuottoisan markkinaraon. 
Senaattori Mc Carthyn homovainojen 
leimaamana aikana tarinoiden sävy 
oli pääosin homofobinen. Ympäristön 
ahdistavista asenteista huolimatta 
Highsmithin romanssista välittyy 
optimistinen lopputulema, rakkaus 
voittaa. 

Aloittelevalle kirjailijalle Marijane 
Meakerille Highsmithistä tuli paitsi 
roolimalli myös rakastaja. Yksi 
Meakerin salanimistä ol i  Ann 
Aldrich, jonka raportti salatusta les-
boelämästä New Yorkissa We Walk 
Alone (1955) avasi lukemattomien 
naislukijoiden silmät suurkaupun-
gin sapfisille mahdollisuuksille. 
Pesudotieteellinen psykoanalyyt-
tinen sairausleima ankeuttaa teks-
tiä ja Aldrichin leimakirves heiluu 
säälittä mm. butch- ja bi-nais-
ten kohdalla. Lähdekirjallisuutta, 
dramatisoituja episodeja ja sar-
kastista analyysia yhdistelevä teks-
tityyppi on historiallisessa valossa 
kuitenkin antoisaa luettavaa. Ajan 
lesboille varmastikin ”selviämiskir-
jallisuutta”, kuten Joan Nestle on  
pulp-kirjoista todennut. 

Meaker harjoitt i  osal l istuvaa 
havainnointia lgbt-yhteisöissä mm. 
Patricia Highsmithin seurassa, 
johon hän tutustui lesbobaarissa. 
Muistelmansa heidän keskinäi-
sestä rakkaustarinastaan Meaker 
julkaisi 2003 nimellä Highsmith: A 
Romance of the 1950’s.

Lesbian pulp -teemaillan kirjojen uusintapainokset saat 
nopeasti esim. Adlibriksen kautta 10,80-11,50 €/kpl, osa saa-
tavilla Google play e-kirjana ja Carol myös kirjastossa. Kirjoja 
ei ole suomennettu. Uusintapainoksissa bonuksena ovat 
tekstejä nykypäivään tuovat lisätyt johdannot ja jälkisanat.

- Virva Hepolampi
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Tukkateatteri esittää: Varjoelämää ja  
julkisia salaisuuksia 

Kumppanuustalo Artteli 
Salhojankatu 42, Tampere. 
Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia kertoo tamperelaista 
”homohistoriaa” 1950- ja 1980-luvuilta. Alkaen 16-vuoti-
aan Annan rakastumisesta rikollisuuden ja ”ruotsalaistaudin” 
aikana, ja edeten Vagabondin tansseihin, joita varjostivat 
kehoituskieltopykälä ja AIDS. Se kertoo siitä, miten raken-
netaan kuvitelmaa yhtenäisestä kansasta. Ja se kertoo ihmi-
sistä, jotka eivät mahdu tuohon kuvitelmaan.
Herkullisen aiheensa lisäksi esityksestä tekee erikoisen se, 
että käsikirjoitus pohjautuu 1950-luvun osalta Tuula Juvosen 
samannimiseen väitöskirjaan. Palkittu väitöskirja on suo-
malaisen homoseksuaalisuuden sosiaalihistorian ikivihreä 
perusteos, joka sopii luettavaksi myös viihteenä. Teos on saa-
tavilla sekä pokkarina että e-kirjana.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Terhi Tuominen
Näyttämöllä: Tinja Juutilainen, Anni Kangas, Karri Kuusela, 
Harri Manninen, Jarmo Skön, Markku Soikkeli, Karenina 
Tulppo ja Hanna Lahtinen
Mummolaakson ryhmäliput on loppuunmyyty. Lippuja mui-
hin näytöksiin teatterilta 15/9 € www.tukkateatteri.fi 
Ensi-ilta 24.10., to 29.10., la 31.10. klo 19 loppunmyyty, su 
1.11., to 5.11., su 8.11., to 12.11., pe 13.11., su 15.11. , to 
19.11., pe 20.11. ja su 22.11. 

Tyttökuningas - Made in Turku
Turun linnan näyttely kertoo kuningatar Kristiinasta ja esittelee 
Mika Kaurismäen linnassa kuvaaman The Girl King -elokuvan 
puvustoa ja rekvisiittaa. Esillä on myös alkuperäisiä Kristiinalle 
kuuluneita esineitä Tukholman Livrustkammaren-museosta.
Kuningatar Kristiina hallitsi Ruotsin valtakuntaa 1600-luvun 
alkupuolella mutta kieltäytyi menemästä naimisiin, luopui 
kruunusta 28-vuotiaana ja muutti Roomaan käännyttyään 
katolilaiseksi. Kristiinan kiehtovaan hahmoon liittyy tarinoita 
maskuliinisesta pukeutumisesta ja käyttäytymisestä sekä 
spekulaatioita naissuhteista. Muistiinpanoissaan hän totesi 
”Sielulla ei ole sukupuolta”.
Näyttely on avoinna 10.1.2016 asti. The Girl King -elokuva on 
tulossa ensi-iltaan Suomessa 11.12.

Turussa tapahtuu:  
Mummolaakson tanssit

lauantaina 24.10. klo 19 - 01 
Tarmon talo, Virusmäentie 10, 20300 Turku
Tanssit pidetää idyllisessä Raunistulassa entisessä työväen-
talossa, kävelymatkan päässä keskustasta. Paikalla dj Helmi-
täti ja tietenkin herkullinen ja nesteyttävä MUMMOBAARI. 
Tiedoksi muualta tuleville, että Turun linnan Tyttökuningas - 
Made in Turku -näyttely on tuolloin lauantaina avoinna klo 
10-18. Siis monta hyvää syytä tulla Turkuun!
Tapahtuman tuoreimmat tiedot facebookissa: Turun 
Mummolaakso (suljettu ryhmä, joka edellyttää liittymistä). 
www.turunmummolaakso.net

Varjoelämää, kuva harjoituksista.
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Haluatko mukaan Mummoryhmään 
Jyväskylän seudulla?
Turun ja Tampereen ohella myös Jyväskylän suunnalla on 
herännyt kiinnostusta mummolaaksotoiminnan käynnistä-
miseen. Jos olet kiinnostunut verkostoitumaan paikallisten 
vanhempien lesbojen ja bi-naisten kanssa, niin ota yhteyttä 
Ritvaan ritvamikkonen2@gmail.com, 
Tiesitkö? Mummolaaksolaiset tapasivat Jyväskylässä ensim-
mäisen kerran jo 17.6.1995 Vapautuspäivien yhteydessä 
Sepän Aukiolla Vapaa-aikakeskuksessa.

Tampereen mummojen  
toimistotapaamiset 

Pirkanmaan Setan toimisto,  
Kuninkaankatu  15 A 1, Tampere
Tampereen mummojen toimistotapaamiset jatkuvat ker-
ran kuussa klo 18:30 torstaisin 10.9., 8.10., 5.11. ja 10.12. 
Lisätiedot: tampereenmummolaakso@gmail.com ja avoin 
facebook-sivu Tampereen Mummolaakso

Foto und © Kristina Strauß 
Mösen in Bewegung – Christopher Street Day Berlin, 1998

Homosexualität_en | Homosexuality_ies

Deutsches Historisches Museum & Schwules  
Museum, Berlin
Berliinin-matkailijoille vinkkinä suuren mittakaavan näyt-
tely Saksan homo- ja lesbohistoriasta viimeisen 150 vuoden 
ajalta. Deutsches Historisches Museumissa esitellään seksu-
aalivähemmistöjen emansipaatioliikkeiden vaiheita alkaen 
homoseksuaalisuuden tieteellisestä ”keksimisestä” 1800-
luvun puolivälissä, sekä homo- ja lesbohistoriaa poliitikan, 
taiteen, lainsäädännön ja tieteen valossa. 
Schwules Museumissa* esillä oleva näyttelyn osa keskittyy 
nykytaiteeseen sekä tämän päivän ja tulevaisuuden seksuaa-
lisuuksiin ja sukupuoliin trans, inter and queer-feminististen 
näkökulmien kera. 
Nähtävänä on mm. Karl Maria Kertbenyn käsikirjoitettu kirje 
vuodelta 1868, jossa mainitaan ensimmäisen kerran termit 
”homoseksuaalinen” ja ”heteroseksuaalinen”. Lesbistä kävi-
jää houkuttelevat esimerkiksi Tamara de Lempican ja Jeanne 
Mammenin maalaukset sekä dokumentit uudemman ajan 
naispoliittisesta toiminnasta kuten kuva Mösen in Bewegung 
(Pillut liikkeessä)  -paraativaunusta.
Näyttely on avoinna 1.12. asti.

DHM, Unter den Linden 2, www.dhm.de 
englanninkielinen opastus sunnuntaisin
Schwules Museum*, Lützowstraße 73

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

PL 97, 00531 Helsinki
info@mummolaakso.fi

www.facebook.com/groups/mummolaakso
www.facebook.com/mummolaaksory (avoin)

Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
Jäsenmaksu 2015 25 €, pienituloisilta 15 €,

kannatusjäsenmaksu 100 €
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Kysymyksiä uudelle hallituksen jäsenelle
- Heippa Piritta, saisiko sinulle esittää muutaman kysymyksen?
- Mikä ettei!
- Miten kauan olet ollut Mummolaakson jäsen tai olet osallis-
tunut yhdistyksen toimintaan?
- En ihan tarkkaan muista, mutta muutamia vuosia kuitenkin.
- Mikä sait sinut tulemaan Mummiksen hallituksen riveihin? 
- Mummiksella on erinomainen tavoite (lesbo- ja bi-naisille 
tarkoitettu vanhainkoti) ja hyvin järjestettyä toimintaa tällai-
sille keski-ikäisille naisille. Halusin auttaa yhdistystä toimin-
nan toteuttamisessa, varsinkin kun pienissä yhdistyksissä 
harvoin on liikaa vapaaehtoisia.
- Mitä odotat mummislaisena?

- Vaikea sanoa. Ainakin toiminnan jatkumista samansuuntai-
sena kuin aikaisemminkin. Toivottavasti Mummiksen tapaa-
misia onnistutaan levittämään enemmän myös maakuntiin.
- Millaisia suunnitelmia sinulla itselläsi on? Millaisessa toi-
minnassa tahtoisit olla mukana? 
- Toistaiseksi olen keskittynyt päivittämään Mummolaakson 
uutta ja avointa FB-sivua, mutta toivottavasti jatkossa ehdin 
osallistumaan sekä tansseihin että viikonloppuleireihin ja 
muuhun toimintaan.
- Mitä muuta sinulle tällä hetkellä kuuluu?
- Nyt tuli vaikea! Ainakin sen voin kertoa, että minulla on 
kaksi kääpiösnautseria (Hertta ja Hulda) ja etsiskelen omaa 
pientä mummonmökkiä Järvenpään lähistöltä.

Haastattelijana Nina

SEURATTAVAA MUUALLA

UNIVERS-L -Toute la culture lesbienne 
www.univers-l.com

OML - THE Lesbian media site 
www.onemorelesbian.com

CURVE MAGAZINE  - The best-selling lesbian magazine
www.curvemag.com


