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Mummolaakson pikkujoulut

lauantaina 5.12. klo 20-02

Ravintola Laulumiehet 
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Vauhtia joulunalusaikaan mummojen tonttujuhlasta! 
Tule ajoissa, niin ehdit mukaan laulamaan joululauluja esilau-
lajien vetämänä ja pianon säestyksellä. Laulaminen alkaa klo 
20.30. Dj Lailis tanssittaa, arpajaisista kivoja yllätyksiä.
Liput 8 € / 10 € + eteispalvelumaksu
Alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkor-
tilla. Vain käteistä lipunmyynnissä

Pop-in puuroilta  Villa Salinissa

perjantaina 18.12. klo 17.30-23 

Villa Salin 
Tiirasaarentie 2, 00200 Helsinki
Poikkea idylliseen Villa Saliniin ja virittäydy talvitunnelmaan 
mummolaaksolaisten kanssa. Jouluisen tupaillan tarjoi-
luna on riisipuuroa ja mehuglögiä. Piparipajassa saa paistaa  
omannäköisensä piparin. Halutessasi tuo mukana omia jou-
luherkkuja  nyyttärihengessä ja omat glögiterästeet.
Vietetään viihtyisä ilta rentouttavassa ilmapiirissä. Huvila 
sijaitsee Lauttasaaressa Kasinonrannan uimarannan vie-
ressä. Bussilla 20 Kuikkarinteen pysäkille tai 65A, 66A, 501 
Hevosenkenkäpuistoon.  

J ä s e n t i e d o t e
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Claire Morgan (alias Patricia Highsmith): 
The Price of Salt (1952), myös nimellä 
Carol
Romaanin 1950-luvulla tekemää suurta 
vaikutusta voi olla vaikea tavoittaa tänä 
päivänä. Nuoren Theresen ihastumi-
nen Mrs Carol Airdiin johtaa romanssiin, 
joka ei jää vaille sosiaalisia sanktioita. 
Tarina on koskettava mutta kerrottu 
ilman tunteilua, vailla helppoja samais-
tumiskohteita. Yksilöpsykologinen, 
kaunistelematon ihmiskuva vastaa 
sekä Highsmithin omaa kirjallista tyy-
liä että aikakaudelle leimalliseksi näh-
tyä mentaliteettia. 
Teos on tunnettu 
onnelliseksi tulki-
tusta lopustaan. 
Nykypäivänä tämä 
tulkinta voi oudok-
suttaa, mikä ker-
too ennen kaikkea 
hu ikeasta  muu -
t o k s e s t a  l e s -
b o l u k i j o i d e n 
odotushorisontissa.

Joulukuun kahvi-illan teema on amerikkalainen 1950-luvun lesbian pulp. Illan teok-
set kertovat kiehtovasta underground-menneisyydestä ennen Stonewallin mella-
koita ja sateenkaariyhteisön valtavirtaistumista.

Ann Aldrich (alias Marijane Meaker): 
We Walk Alone (1955)
Opas lesboelämään ammentaa syvältä 
aikansa auktoriteettien surullisenkuu-
luisista sairausteorioista, mutta tuo 
niiden rinnalle sisäpiirin tietoa vähem-
mistökulttuurin houkuttelevista mah-
dollisuuksista. 15 vuoden kokemuksella 
kirjoittaja rapor-
toi lesbopiireistä 
h u m o r i s t i s e s t i 
sekä hyvässä että 
pahassa, laajalla 
kaarella: eletystä 
l e s b o e l ä m ä s t ä 
sublimoituun ja 
tukahdutettuun 
homoeroottiseen 
haluun.  Teosta lei-
maa ristiriitaisuus  
s u va i t s e v u u tta 
edistävien argumenttien ja negatiivis-
ten leimojen välillä. 1960-70-lukujen 
tiedostava lesboliike koki Aldrichin ark-
kiviholliseksi, reliikiksi itseinhoisen les-
bouden menneiltä ajoilta. Sittemmin 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
teos on palautettu arvoonsa muiden 
pulp-klassikoiden rinnalle.
 
Marijane Meaker: Highsmith:  
A Romance of the 1950s (2003)
The Price of Salt -romaanista lesbopii-
reissä tunnetun Patricia Highsmithin ja 
nuoremman pokkarikirjailijan Marijane 
Meakerin ensitapaaminen newyorkilai-
sessa lesbobaareissa johti suhteeseen, 
jota Meaker kuvaa omasta puolestaan 
hullaantumiseksi. Ystävän varoitus, ettei 
Pat ole vaimoainesta, kaikui kuuroille 
korville. Jouhevasti kirjoitettu muis-
telmateos tarjoaa parisuhdedraaman 
ohella värikkäitä muotokuvia gay-seu-
rapiireistä sekä detaljeja Highsmithin ja 
Meakerin kirjojen taustoista. Kumpikaan 
osapuolista ei sovi suuren yleisön lesboi-
doliksi, mutta tarinaa se ei tee yhtään 
vähemmän kiinnostavaksi.

- Virva Hepolampi

Sateenkaar imessu  He ls ing issä : 
Kauneimmat joululaulut sateenkaare-
vassa seurassa
19. 12. klo 15–16
Alppilan kirkko, Kotkankatu 2, Helsinki
Kanttorina Kimmo Puunenä. Ääniset-
kuoro Petriikka Pohjanheimon johdolla.
Kirkkokahvit.

Huomaa myös nämä!

Pidä ruususi? Tunteilla ylläpidetty eri-
arvoisuus intiimisuhteissa
Avoin Naisten Korkeakoulu, YTM Raisa 
Jurva ja PsM Annukka Lahti
21.1. klo 17.30 - 19.30
Unioni, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Sukupuolittuneet käytännöt, jotka muilla 
elämänalueilla näyttäytyisivät ongel-
mallisina, tulevat helposti ohitetuiksi 
parisuhteessa ja romanttisessa rakkau-
dessa. Rakkautta voi pitää radikaalina 
ja uudistavana voimana mutta se on 
myös sukupuoleen liittyvän eriarvoisuu-
den uusintamisen paikka, jota on vaikea 
politisoida ja johon tasa-arvopolitiikka ei 
näytä ylettyvän.
Epätasa-arvon on katsottu  i stu -
van tiukasti etenkin heteroseksuaa-
listen parisuhteiden käytännöissä. 
Avioliitonomaisen parisuhteen yleis-
tyessä saattaa sukupuolittunut työnjako 
yleistyä myös samaa sukupuolta olevien 
parien keskuudessa. Miten eriarvoi-
suutta ylläpidetään ja haastetaan tun-
teiden kautta erilaisten parisuhteiden 
kontekstissa? Alustuksen jälkeen kes-
kustelua aiheesta.
Jurva ja Lahti ovat väitöskirjatutkijoita 
akatemiahankkeessa Vain me kaksi? 
Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuh-
teissa. Lahden aineistona on biseksuaa-
lien naisten ja heidän kumppaniensa 
haastattelut. Jurva haastattelee kes-
ki-ikäisiä ja vanhempia naisia, joilla on 
kokemusta parisuhteesta itseään huo-
mattavasti nuoremman miehen kanssa.
www.naisunioni.fi/ank

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

tiistaina 15.12. klo 18 
Unionin Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki

Therese (Rooney Mara) ja  
Carol (Cate Blanchett)

Romaanin tuore elokuvaversio palkit-
tiin Cannesin elokuvajuhlilla parhaasta 
naispääosasta ja lgbt-elokuvasta sekä 
Frankfurtin kirjamessuilla parhaasta 
kirjan filmatisoinnista. Arvostelut ovat 
olleet mairittelevia: viileä ja elegantti 
rakkaustarina, aistillinen, tarkkanäköi-
nen, kahden hienon näyttelijän elokuva, 
päihdyttävä kokonaisuus. Phyllis Nagyn 
elokuvakäsikirjoituksen saaminen val-
kokankaalle kesti kokonaista 15 vuotta. 
Suomen ensi-illan ajankohta on 19.2. 
Helmikuussa tarkkana!

Tulossa:
Carol (2015, USA, Todd Haynes)



J Ä S E N T I E D O T E  4  /  2 0 1 5

Nimienkeruu käynnissä Äitiyslaille:  
Naisparien lapsille yhdenvertaiset  
oikeudet

Joukko kansalaisia ja järjestöjä on käyn-
nistänyt kampanjan äitiyslain saamiseksi 
Suomeen. Aloitteella vaaditaan naispa-
reille oikeutta vahvistaa vanhemmuutensa 
jo neuvolakäyntien yhteydessä. Se mah-
dollistaisi naisparille syntyvälle lapselle 
juridisen vanhemmuussuhteen syntymäs-
tään lähtien. Eri sukupuolta oleville avopa-

reille vastaava oikeus tulee vuodenvaihteessa, mutta hallitus 
jätti naisparit lakimuutoksen ulkopuolelle. 
Allekirjoita osoitteessa 
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1669 
Lisätietoja kampanjasta: www.aitiyslaki.fi

Tyttökuningas  
(The Girl King, Mika Kaurismäki, 2015)

ensi-ilta perjantaina 11.12. Kinopalatsi, Turku
Ruotsin kuningatar Kristiinan (1626-1689) vallan vuosia käsit-
televä elokuva on yksi suurimmista Suomessa kuvatuista tuo-
tannoista. Tyttökuningas kuvattiin Turun seudulla, suurelta 
osin Turun linnassa. Jo lapsena kruununperilliseksi tullut ja 
prinssiksi kasvatettu Kristiina ryhtyi hallitsijaksi 18-vuoti-
aana. Elokuvassa nousee esiin miehistä vaikutelmaa vaalinut, 
avioliiton ja äitiyden torjunut Kristiina, jonka rakkaus hovi-
neitoonsa Ebba Sparreen hankaloitti entisestään hänen ase-
maansa. Elokuva voitti Montrealin elokuvajuhlilla parhaan 
naispääosan (Malin Buska) ja yleisöpalkinnon.

Mummopikkujoulut Turussa

lauantaina 12.12. klo 19-01 
Työväentalon Sali, Eerikinkatu 30, 3. krs, Turku

Perinteiset mummopikkujoulut naisille. Lipun 
hintaan kuuluu jouluinen herkkupöytä mm. rii-
sipuuroa, joulutorttuja, piparkakkuja ja suolai-
siakin herkkuja. Jonkun verran myynnissä myös 
mummobaarin nesteitä, mutta perinteisesti 
mukaan saa ottaa omiakin liemiä. Musiikista 
vastaa dj Sanna, joulumaista ohjelmaa ja 
nopeat arpajaiset, joissa mehevät palkinnot!  

Liput mummolaakson jäseniltä 8 €, muilta 10 €
Muun Suomen mummoille tiedoksi: samana päivänä 
myös Tanssiteatteri ERIn jouluinen Supernova 2015 - 
Joulun tähti -esitys.

www.turunmummolaakso.net

Malin Buska tyttökuninkaana (oik.) ja Sarah Gadon Ebba Sparrena

Mummolaakson kahvi-ilta:  
Sateenkaaripalveluyhteisö

torstaina 4.2. klo 18 
Unioni, Bulevardi 11 A 1, Helsinki
Tule kuulemaan tuoreimmat uutiset ja ajatukset sateen-
kaariseniorien tarpeiden huomioimisesta asumis- ja 
palvelutarjonnassa. 
Riikka Peltonen Turun Seudun Setasta kertoo sateenkaa-
riväen yhteisöasumista koskevasta hankkeesta ja palve-
luasumistarpeita koskevasta kyselystä, jota on levitetty mm. 
Mummolaakson nettisivuilla. Keskustelemassa myös Outi 
Tjurin Yhdenvertainen vanhuus  -projektista, Mummolaakson 
edustajia ja mahdollisia muita asiantuntijoita.
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF

www.mummolaakso.fi
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 € Ta
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Mummolaakson vuosikokous ja tanssit

lauantaina 12.3.2016 vuosikokous alkaen klo 17 
jatkuen tansseilla.

Ravintola Laulumiehet 
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki 
Jos haluat vaikuttaa mummolaakson toimintaan tule mukaan 
ja asetu ehdokkaaksi vuoden 2016 hallitukseen.

Tanssit Wäiskissä 

lauantaina 23.4. 2016 klo 20-02 
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Huhtikuussa tanssitaan Ravintolalaiva Wäiskin keski-
kerroksessa. Ohjelmasta tarkemmin lähempänä.

Kirjailija kutsuu teatteriin:  
Olipa kerran minä

lauantaina 20.2. klo 13

Suomen Kansallisteatteri, Pieni näyttämö 
Bergbominkuja, 00100 Helsinki
Heini Junkkaalan uutuus Olipa ker-
ran minä kertoo kirjailijasta, joka kir-
joittaa Kansallisteatterille näytelmää 
narsismista ja päätyy uhraamaan 
yksityisyytensä saadakseen yleisön 
arvostamaan itseään. Esiin nostetaan  
narsistin kootut totuudet. Teoksen 
ydinajatuksena on, että kuten esityk-
sen henkilöhahmoissa, meistä kaikista 
on löydettävissä narsistisia piirteitä.

”Mä en enää nykyään jaksa tehdä 
mitään ilman yleisöä. ”
”Olen valmistautunut tapaamiseemme 
pitkään. Olen miettinyt tarkkaan, miten 
sinunkaltaistasi pitää lähestyä, miten 
puhutella, miten yllättää, kohahduttaa, 
pitää hyppysissä. Olen kirjoittanut ylös 
kaiken, mistä haluaisin puhua sinulle. 
Olen yrittänyt olla mahdollisimman rehel-
linen. Kertoa asiat juuri niin kuin ne ovat 
tapahtuneet.”
”Mutta nyt olen alkanut pelätä, että sinä et tulekaan. Että et 
haluakaan tavata minua. Mitä minun pitäisi sanoa sinulle, 
jotta haluaisit tulla luokseni?”

Uutuusnäytelmän ohjaa eturivin teatterintekijöihin lukeu-
tuva Milja Sarkola, jonka edellinen ohjaus Jotain toista saa-
vutti suuren suosion Q-teatterissa. 

Rooleissa: Minna Haapkylä, Katja Küttner, Jessica Grabowsky, 
Iida Kuningas, Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen.

Liput: mummolaakson jäsenet 30 €, ei-jäsenet 35 €
Sitovat ilmoittautumiset ma 18.1. mennessä:  
info@mummolaakso.fi, ilmoita varatessasi oletko jäsen.

Hyvää uutta vuotta 2016

SEURATTAVAA MUUALLA

www.lesbiskmakt.nu 
Händelser, kultur och platser i nutid och dåtid

www.afterellen.com 
Pop culture site for LBT women

http://2016.eurogames.info 
16. Eurogamesit Helsingissä 29.6.-2.7.2016


