
J Ä S E N T I E D O T E  2  /  2 0 1 7

J ä s e n t i e d o t e

2  2017

Mummiksen vapputapaaminen Kalliossa

maanantai 1.5.

Tarja Halosen puisto, Eläintarhantie
Vapun perinteinen mummistapaaminen on siirtynyt helppo-
kulkuisempaan paikkaan Hakaniemeen, Kaupunginteatterin 
kupeeseen. Porukkaa on yleensä tullut paikalle klo 14 jälkeen.
Tilaisuus on piknik-tyyppinen vapaamuotoinen kokoontu-
minen. Laulu, soitto, puujalkavitsit ja politikointikin sopivat 
hyvin päivän teemaan. Kuplivat juomat, vappuhuiskat ja -hei-
lat mukaan.
Tervetuloa! Toivottaa Mummiksen Vappuheilat

Patikointiretki Nuuksioon 

lauantai 17.6. klo 10

Luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84,  
02820 Espoo
Tulossa patikointiretki Nuuksion kansall ispuistossa. 
Kokoontuminen luontokeskus Haltian pihalla klo 10.
Retken kesto ruokataukoineen noin 4 tuntia. Omat eväät ja 
retkivarusteet mukaan! Patikoimme yhteensä noin 3 tuntia 
leppoisaa vauhtia. Retkelle on ilmoittautuminen ja se toteu-
tuu kun osallistujia on vähintään kahdeksan. Ilmottaudu siis 
mukaan 9.6. mennessä: info@mummolaakso.fi.
Lisäkysymyksiä voi laittaa Mummolaakson fb-ryhmän 
seinälle.

Sherrykahvitanssit

lauantai 1.7. klo 17-23

Bottan juhlasali 2. krs, Museokatu 10,  
00100 Helsinki
Mummolaakson päivätansseista paras loppunostatus 
HelsinkiPride-viikonlopulle. Tanssia, tapaamisia, irrottelua, 
sherryä ym virvokkeita. 
Liput 10/15 €, alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjes-
töjen jäsenkortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä. Bileet ovat 
naisille, ikäraja 18v.

Mummobanderollin alla Pride-kulkueessa

lauantai 1.7. klo 12
Olet tervetullut osallistumaan Helsinki Pride -kulkueeseen 
Mummolaakson banderollin alla. 
Lähtöpaikka on Kansalaistori, jonne kokoonnutaan klo 12. 
Kulkueen järjestäytyessä tähystä keltaista Mummolaakso-
banderollia ja liity joukkoon Kulkue päättyy Kaivopuistoon. 
Mukaan aurinkoista mieltä, toiveena on värikäs pukeutumi-
nen ja ainakin jotain keltaista ylle.
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Kevään lukemistossa siirrytään viihteelle. Mummolaakson muisteluvuoden inspiroimana paneudutaan 65-vuotta vanhaan 
dekkariin, jonka parina on uudempi lesbokirjallinen ilmiö, ruotsalainen historiallinen harlekiiniromanssi.

Samanta Olofsdotter: Rakkauden merellä suom. Hanna 
Arvonen, HarperCollins Nordic (Kärlek på öppet hav, 2016) 
Soveliaisuussäännöksiä kyseenalaistaa myös ensimmäinen 
ruotsalaisen kirjailijan kirjoittama, tosin pseudonyymillä jul-
kaistu Harlekiini-brändin romaani, jossa Krusenlundin hert-
tuattar Henrietta etsii samasukupuolista elämänkumppania 
vuonna 1849. 
Romaani tarjoaa historianluennan, jossa vahvatahtoisille 
naisille löytyy keinoja elää vapaudenkaipuunsa mukaisesti. 
Intohimoisen naisrakkauden haasteet eivät ole aivan vähäi-
set: sosiaalinen paine avioitumiseen, naisten suppeat toi-
mintamahdollisuudet ja sääty-yhteiskunnan raja-aidat. Hyvin 
kirjoitettu viehättävä tarina saa vetoapua yhteiskunnallisista 
pohdinnoista ja viktoriaanisen viattomuusmyytin sivuutta-
misesta. Ammattimaisesti tehtyä viihdettä, jonka luettuaan 
ymmärtää paremmin, miksi lesboromanssit myyvät maail-
malla niin hyvin.
Kommentoi tai kysy lainakappaleita kirjoista 
facebook-tapahtumassa.

- Virva Hepolampi

Hugh Wheeler: Rikoksien Capri (The Crippled Muse, 1952)
Rikosien Capri on 1950-luvun queer-viihdettä hupaisimil-
laan ja muistutus siitä, että myös ahdasmieliseksi miellettyinä 
aikoina pervous on löytänyt puolestapuhujansa kirjallisuu-
dessa. Napolinlahden tarunhohtoiselle Caprin saarelle sijoit-
tuva rikosmysteerio ja moraalinen satiiri karnevalisoi niin 
erotiikan, etiikan kuin taiteenkin sosiaaliset normit. Caprille 
ylevin odotuksin Keskilännestä saapuva kirjallisuuden profes-
sori Horace Beddoes joutuu keskelle eksentristä seurapiiriä 
ja huomaa pian kyseenalaistavansa totunnaisia mustavalkoi-
sia käsityksiään. Queerhahmojen ohella tekstiä rikastuttavat 
monitasoiset kirjalliset alluusiot. Alkutekstin hulvaton terä-
vyys liudentuu suomennoksessa, mutta mukaansatempaa-
van tarinan vauhdikkaita käänteitä se ei horjuta.

Kaunisniemen viikonloppuleiri 

perjantai-sunnuntai 8.-10.9.

Leirikeskus Kaunisniemi, Leiritie 77, 16900 Lammi
Mummiksen virkistäytymisviikonloppu järjestetään vakio-
paikassa Kaunisniemen leirikeskuksessa. Upean hiek-
karannan ja soutuveneiden lisäksi käytössämme on 
tunnelmallinen rantasauna takkahuoneineen ja viihtyisä 
nuotiopaikka. Niemenkärjessä on romanttinen laavu, pää-
rakennuksessa tiloja niin tanssimiseen kuin pingiksen 
pelaamiseenkin. Omatoimiset liikkujat voivat hyödyntää 
lähiympäristön monipuolisia ulkoilumaastoja. Mölkkyä ym 
yhteistä leppoistelua on myös tarjolla.
Perjantai-illasta sunnuntaihin kestävän täysihoitoviikonlopun 
hinta on Mummolaakson jäsenille 100 € ja ei-jäsenille 150 €. 
Majoitus 2‒4 hengen huoneissa. Talon alakerroksessa on yksi 
iso 8 hengen huone, jossa koirat ovat sallittuja. Ota mukaan 
omat liinavaatteet, pyyhe ja virvokkeet.
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä: info@mummolaakso.fi.
Kaunisniemeen on matkaa Helsingistä 120 km, Tampereelta 
90 km, Turusta 180 km. Kysele tarvittaessa kimppakyytiä 
mummolaakson fb-ryhmässä. Lisätietoa kohteesta www.kau-
nisniemi.com.

Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

maanantai 22.5. klo 18

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

Täältä tullaan!  
Naistaiteilijat modernin murroksessa

torstaina 25.5. klo 13 

Tampereen Taidemuseo, Puutarhakatu 34,  
33230 Tampere
Kulttuuritanttojen ja Mummolaakson yhteinen ekskur-
sio näyttelyyn, joka nostaa esiin kiinnostavia, taidehistorian 
unohtamia 1900-luvun alun naistaiteilijoita. Yksi heistä on 
tamperelaislähtöinen, alttaritaulu- ja muotokuvamaalauksis-
taan tunnettu Martta Helminen (1890-1983). Vuonna 1930 
hän ryhtyi avustamaan yleiskulttuurilehti Aamun julkaisijaa 
Göta Saloviusta, josta tuli hänen elämänkumppaninsa. Naiset 
asuivat yhdessä Helsingissä Katajannokalla ja 1940-luvun 
alusta lähtien huvilassa Meilahdessa.
Näyttelyn kuraattori Riitta Konttinen on myös julkaissut kir-
jan, joka kertoo yksityiskohtaisesti 1900-luvun alun naistai-
teilijoiden elämästä, opinnoista, 
tuotannosta ja taidevirtauksista.
Liput aikuiset 8€ ja oma ryhmäopas-
tus klo 13 alkaen 5,50€/hlö. Näyttely 
on avoinna 28.5. asti.

Martta Helminen omakuva, 
1910-luku,  

Tampereen Taidemuseo
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Treffit Karhukabinetissa

tiistai 27.6. klo 18-21

Kaivopihan karaokekellari, Mannerheimintie 3, 
00100 Helsinki
Vanhan kellarin Karhukabinetti on Helsingin legandaarisimpia 
lesbo- ja bi-naisten tapaamispaikkoja. Meikäläisten suosiossa 
Karhukabinetti oli epävirallisen tiedon mukaan 70-luvun puo-
livälistä 80-luvun taitteeseen saakka. Myös ravintolan itse-
palvelupuolella istuttiin, ja jotkut lesbot ovat muistelleet 
käyneensä Vanhan kellarissa jo 60-luvulla ‘peiteseuran’ eli 
homomiesten kanssa.
Nykyään kellarissa toimii S-ryhmään kuuluva karaokebaari. 
Karhukabinetti on edelleen olemassa. Mummolaakson muis-
teluvuoden kunniaksi olemme varanneet tämän pienen 
mutta maineikkaan kabinetin lesbisiä ravintolamuisteluita 
varten HelsinkiPride-viikolla. Tervetuloa arki-illan istujaisiin 
perinteisessä kellarihengessä!

Karhukabinetista kerrottua:
- Vanha eli kukkeimpia päiviään 70-luvun lopulla. Siellä istui 
pöytä toisensa jälkeen lesboja. 
- Maantieteellisesti se oli sillä tavalla että sisään tultiin sisäpi-
halta, sitten oli vaatenaulakot tossa, grilli jäi tänne, sitten oli 

banaanitiski siis palvelubaaripuoli, sitten oli itsepalvelupuoli 
ja sitten Karhukabinetti.
- Jossain vaihessa sunnuntaisin sinne tuli hirveesti porukkaa 
niin että koko kabinetti oli ihan täynnä.

Eteispalvelumaksu 3€, ikäraja 18v. Ruuat (hodareita) ja juo-
mat ostetaan salin baaritiskiltä. Myyntitakuun vuoksi mai-
nitse maksaessasi Karhukabinetti.

Huomaa myös Mummolaakson muisteluvuoden kirjoitus-
kilpailu lesbojen ja bi-naisten elämästä! 

Mummolaakson hallituskuvioita
Kiitokset työpanoksesta hallituksen jättäneille, eri-
tyisesti Kaarinalle, joka jaksoi olla mukana toistakym-
mentä vuotta. 

Kahdeksan viimevuotista hallituksen jäsentä ja varajäsentä 
jatkaa hommia, ja neljä uutta tuli remmiin: Minna jatkaa 
puheenjohtajana, Virva varapuheenjohtajana ja Nitta rahas-
tonhoitajana. Uusi jäsen Hanna lupautui sihteeriksi. Hän on 
myös tiedotusryhmässä, jossa toimivat jo ennestään Virva, 
Liisa ja Tessa. Tessa peri Kaarinalta sähköpostiviestien hoita-
misen. Lisäksi perustettiin retkiryhmä, johon kuuluvat Tessa 
ja Tuula. Bileistä vastaavat Anneli, Nitta sekä Ursula, joka otti 
nyt bilekassan hoidon vastuulleen. Kulttuuriryhmää luotsaa-
vat Virva, Tuula ja Nina.
Meillä on ollut tapana, että uudet hallituksen jäsenet esit-
täytyvät. Tällä kertaa uusille esitettiin seuraavat kinkkiset 
kysymykset:
1. Mitkä ovat vahvuutesi? Kehu itseäsi.
2. Mitä puuhailet mielelläsi?
3. Mistä et pidä? Mitä vastustat?
4. Miten Mummolaaksoa voisi kehittää? 

Hanna:
1. Olen iloinen ja tulen toimeen hyvin muiden kanssa.
2. Minusta on mukavaa toimia järjestöissä ja tehdä asioita 
yhteisen hyvän eteen. Pyrin parantamaan maailmaa pieni 
pala kerrallaan.
3. Inhoan suvaitsemattomuutta ja vastustan rasisteja. 
Kaikkien kaikenlainen tasa-arvo on minulle tärkeää.
4. Toivon, että voin osaltani edistää Mummiksen tavoitteita. 
Toivon monipuolista toimintaa johon jokaisen on helppo tulla 
mukaan. Ehkä osaltani voin myös auttaa viestinnän ja markki-
noinnin kehittämisessä.

Raisa: 
1.Lempeä luonne ja ystävällinen, mutta hyvä puolusta-

maan lbht-ihmisten oikeuksia. Naisasianainen, feministi. 
Huumorintajuinen, luontoihminen.
2. Kukat suurin kiinnostuksen kohde ja puuhastelu kukkien 
hoidossa, kulttuuri, matkustelu ja hyvä ruoka. TV:n katselu.
3. Väkivalta — henkinen ja fyysinen. Vastustan epätasa-ar-
voa, eri muodoissa.
4. Ehkä voisi järjestää seminaareja ja keskustelua myös 
jäsenistölle.  

Sanna:
1. Olen ehdottomasti enemmän käytännön ihminen kuin teo-
reetikko. Olen aika nopea, ja minulla on pitkä pinna. Yleensä.
2. Pidän liikunnasta. Pelaan squashia ja sulkista. Käyn mielel-
läni teatterissa ja näyttelyissä. Olin ennen leffafriikki, nyt olen 
käynyt vähemmän elokuvissa.
3. Inhoan sitä, kun ihmiset arvostavat vain niitä, jotka ovat 
samaa mieltä heidän kanssaan. Jos on väärät mielipiteet, et 
kelpaa.
4. Olen vasta vuoden ollut Mummiksen touhuissa mukana. 
Minusta tarjonta on monipuolista ja tilaisuuksien henki rento 
ja mukava. Toivon voivani kantaa korteni tähän kekoon. 

Tuula:
1. Monipuolisuus ja kiinnostus eri asioihin, Nämä samat var-
maan pätee myös tähän Mummolaakson hallitustyöskente-
lyyn. No, sitten olen luova.
2. Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, kulttuuria ja luonnossa 
oleilua. Liikunnasta esimerkkinä vaikka jalkapallo, kulttuurista 
taide, ja luonto on se tasapainottava juttu kaiken lomassa. 
Sitten tietysti matkustelen.
3. Mistä en pidä...hm. Tässä ihan lähiaikoina jouduin seiso-
maan bussipysäkillä kylmässä sateessa pidemmän aikaa ja 
olin aivan jäässä. Ehkä minä en pidä kylmästä sateesta vää-
rään aikaan.
4. Minulla on tapana ensin vähän ”opetella” ja vähitellen 
ruveta ideoimaan uutta, jos sellaista tarvitaan tai ihan muu-
ten vain.
Haastattelijana toimi Nina
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SEURATTAVAA MUUALLA

www.l-beach.com 
Europe’s biggest women’s indoor festival - Weissenhäuser 

Strand

www.lesbianchic.de 
ein Blog von Femmes für Femmes und Bisexuelle, DE&CH

www.womensfestival.eu 
international festival in Skala Eressos the birthplace of 

Sappho

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 2017 27 €, pienituloisilta 17 €,
kannatusjäsenmaksu 100 €
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Mummoristeily Turku-Tukholma-Turku 
12.-13.5.
Turun Mummolaakso astuu laivaan!
Risteile Mummojen seurassa Viking Gracella Turku-
Tukholma-Turku. Lähtö perjantaina n. klo 20:55, lyhyt aamu-
pysähdys Tukholmassa ja paluu lauantaina n. klo 19:50.
Jokainen varaa itse matkansa ja haluamansa hytin. 
Ilmoittaudu lisäksi Paulalle yhteisistä aktiviteeteista sopimi-
seksi. Lisätiedot fb-sivulta Turun Mummolaakso ja turun-
mummot@gmail.com.
Mummot Karjalaan 28.8.-3.9.
Tas soipi Karjalan kantelleet ... Tule virkistymään Pohjois-
Karjalan Kolin Kansallispuistoon Ukko-Kolin juurelle. 
Majoitumme upeassa järvimaisemassa isossa hirsimökissä. 
Patikoidaan, soudetaan, marjastetaan, saunotaan, uidaan 
ja nautitaan nuotiotulista ja samanhenkisestä seurasta. 
Turun Mummolaakso tarjoaa aamiaisen. Koirankin voi ottaa 
mukaan. Viikon hinta Turun Mummolaakson jäsenille 120€, 
muille 150€. Lisätiedot fb-ryhmästä Turun Mummolaakso ja 
turunmummot(at)gmail.com.

Turun Mummolaakson tapahtumia

Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, 
Wordpress, Pinterest ym - Some haltuun 
-työpajat syksyllä Tampereella ja Helsin-
gissä
Sosiaalisissa medioissa liikkuu paljon viihteellistä sälää mutta 
myös asiallista tietoa. Niin yksityinen kuin ammatillinenkin 
yhteydenpito siirtyy yhä enemmän someen, ja sieltä lähtevät 
yhä useammin liikkeelle yhteiskunnalliset puheenaiheet. Jos 
some-taidoissa tai -asenteessa on parannettavaa, se hoituu 
nyt helposti Mummolaakson 6 tunnin some-typajassa. Älä 
jää somen sivustakatsojaksi vaikket haluaisikaan jakaa koko 
elämääsi avoimesti verkkoon! Työpajat vetää kokenut tieto-
tekniikan aikuiskouluttaja ja lesbosarjakuvataitelijanakin tun-
nettu Annukka Leppänen. 
Kari Mattilan säätiön apurahan ja KSL-opintokeskuksen 
tuen ansiosta työpaja kustantaa osallistujille vain 20€ 
Mummolaakson jäseniltä ja 25€ muilta. Työpaja toteutuu kun 
maksaneita ilmoittautujia on vähintään kahdeksan,  ryhmä-
koko max. 10 henkeä.
Helsingissä työpaja pidetään kahtena arki-iltana (2x3h) 
Unionin Maikki Friberg -kodissa Bulevardilla syys-lokakuussa. 
Ilmoita toiveesi ajankohdasta info@mummolaakso.fi. 
Tampereella pidetään yhden viikonloppupäivän työpaja 
(6h) Setan toimistolla joko 23.9. tai 28.10. Ilmoittaudu  
info@mummolaakso.fi 
Oma läppäri tai tabletti tarvitaan mukaan.

Merkkaa kalenteriisi syksyn ekat bileet 30.9. 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ku
va

: A
nn

uk
ka

 L
ep

pä
ne

n

Huomaa myös tämä
ELC - Eurooppalainen lesbojen konferenssi Wienissä  

syksyllä 2017
Viime vuonna Eurooppalaisen LHBTI jär-
jestöjen kattojärjestön ILGA Europen 
lesbojen workshopissa synnytettiin aja-
tus omasta eurooppalaisesta lesbojen 
konferenssista. Taustalla oli huoli siitä, 
että eurooppalaiset lesbot ovat taistel-
leet kunniakkaasti viime vuosikymme-

ninä sosiaalisen muutoksen hyväksi LHBTI yhteisössä, mutta 
he ovat jääneet ilman omia foorumeita, tapaamisia ja yhtei-
siä tavoitteita. Tarpeita ja halua yhteistyölle ja uusien verkos-
tojen rakentamiselle kuitenkin olisi. 
Jotta lesbojen ääni kuulisi paremmin ja historia tulisi tun-
netuksi, päätettiin järjestää oma eurooppalainen lesbo-
jen konferenssi. Tämä on nyt toteutumassa 6.-8.10.2017 
Wienissä. Lisätietoja: https://europeanlesbianconference.org 
Sivuilla voi tehdä lahjoituksen, ehdottaa ohjelmaa, tilata 
uutiskirjeen jne.



Kirjoituskilpailu lesbojen ja bi-naisten elämästä

Mummolaakso ry kutsuu osallistumaan kirjoituskilpailuun, jossa kerätään ja jaetaan 
muistitietoa lesbojen ja bi-naisten elämästä. Kilpailu on avoinna vuoden 2017 loppuun 
saakka.

Seksuaaliseen vähemmistöön kuuluminen on merkinnyt eri asioita eri aikoina. Naisia rakastavien nais-
ten elämä 2000-luvulla on radikaalisti erilaista kuin mitä se oli vielä muutama vuosikymmen aikai-
semmin. 
Seksuaalisten vähemmistöjen vaiheet menneiden vuosikymmenten Suomessa kiehtovat paitsi sateen-
kaari-ihmisiä, myös tutkijoita ja laajempaa historian moninaisuudesta kiinnostunutta yleisöä. Lähteitä 
on kuitenkin kovin vähän, erityisesti naisten elämästä, joka usein on ollut hyvin yksityistä. Eletty 
historia jää ilman omakohtaisia kertomuksia näkymättömäksi ja yhteisöllinenkin kokemusmaailma 
saattaa jäädä naisten osalta kirjaamatta. Kotimaisten homo- ja lesboyhteisöjen varhaisimpiin vaiheisiin 
osallistuneet ovat jo varttuneessa iässä ja monet ovat ehtineet poistua joukostamme. 
Lesbisen elämän merkityksellisyyden ja moni-ilmeisyyden puolesta liputtava Mummolaakso-yhdistys 
haluaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotena kerätä talteen kertomuksia siitä, miten lesboutta ja bisek-
suaalisuutta on eletty eri puolella Suomea ennen nykypäivän yhteiskunnallista näkyvyyttä, oikeuk-
sia ja sosiaalisen median verkostoja. Näitä tarinoita keräämme talteen sekä tutkijoiden käyttöön että 
yhteisöllisen muistelutyön välineeksi. Tekstit luovutetaan Työväen Arkistoon osaksi LHBT-historian 
kokoelmaa ja kopiot niistä säilytetään Mummolaakson arkistossa. Kertomuksia on tarkoitus julkaista 
yhdistyksen tiedotteessa tai verkkosivuilla kokonaisena tai lyhennettynä. Lisäksi kirjoituksia voidaan 
käyttää materiaalina Mummolaakson muistelutapahtumissa.

Kaikkien elämä on muistelemisen arvoinen!
Kirjoitukset voivat käsitellä omakohtaisia kokemuksia tai muistoja läheisistä lesboista tai bi-naisista. 
Kirjoitus voi olla yhteenveto kokonaisesta elämästä tai sen voi rajata merkittävimpiin kokemuksiin tai 
yksittäisiin tapahtumiin. Mainitse mielellään milloin ja missä kertomasi asiat ovat tapahtuneet, arvio-
kin riittää. Teksti voi perustua osittain tai kokonaan päiväkirjamerkintöihin, kirjeisiin tms aineistoon. 
Tekstityyppinä voi käyttää myös taiteellisempaa ilmaisua, esim. runomuotoa, kunhan sisältö perustuu 
muisteluihin eikä fiktioon. Kiinnostava muistelu ei edellytä yksilöllistä menestystarinaa tai aktiivisuut-
ta lhbt-järjestöissä. Kaikenlaiset elämäntarinat, niin rosoisemmat kuin arkisemmatkin, ovat tärkeä osa 
lesbouden ja biseksuaalisuuden historian kokonaiskuvaa. Tekstille ei ole enimmäis- eikä vähimmäis-
pituutta.

Ohjeet
Kirjoita muistelu mieluiten tietokoneella. Anna tekstillesi otsikko ja ilmoita kirjoittajan nimi, joka voi 
olla myös nimimerkki, jollet halua kertomustasi julkaistavan omalla nimelläsi. Mainitse, jos olet jo 
muuttanut muistelussasi muiden henkilöiden nimiä. Julkaistavista teksteistä muuttamattomia nimiä 
ja muita tunnisteellisia tietoja voidaan poistaa. Lähetä muistelun mukana erillisessä kuoressä nimesi, 
syntymävuotesi ja yhteystietosi. Merkitse suljetun kuoren päälle kirjoittajan nimi tai nimimerkki. Jos 
haluat vain jakaa tarinasi nimettömänä osallistumatta kilpailuun, ilmoita kuitenkin syntymävuotesi ja 
asuinkuntasi tutkimuskäyttöä varten. Postitita 31.12.2017 mennessä: Mummolaakso ry, PL 97, 00531 
Helsinki.  

Palkinnot
Paras teksti palkitaan 200 euron rahapalkinnolla. Palkinnosta päättää Seta-lehden entinen päätoimittaja 
ja verkkoyhteisöaktivisti Eva Isaksson. Arvionnin pohjana on tekstin elävyys, aitous ja asiasisällöt. Li-
säksi osallistujien kesken arvotaan kirjapalkintoja. Kilpailun tulokset ilmoitetaan 1.3.2018 mennessä.
Lisätiedot: Virva Hepolampi 044-501 4551, info@mummolaakso.fi


