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Mummiksen vuosikokous 

lauantai 3.3. klo 18 
Ravintolalaiva Wäiski, yläkerta, 
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Mummolaakson vuosikokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, toi-
mintasuunnitelma ja henkilöiden valinta luottamustoimiin. 
Kiinnostuneille jäsenille kokous tarjoaa tilannekuvan yhdis-
tyksen toiminnasta, taloudesta ja vastuuhenkilöistä.

Jos olet valmis ottamaan vastuuta tapahtumien järjestämisessä, 
järjestöhallinnossa tai -politiikassa, asetu rohkeasti ehdolle 
vuoden 2018 hallitukseen. Työryhmissä löytyy paikkoja bile-
vastaaville, retkeilyn & ulkoilun harrastajille, kulttuurista kiin-
nostuneille, tiedotuksen osaajille ja haluttaessa muuhunkin 
toimintaan. 

Kahvitarjoilu. Osallistujat pääsevät myös ilmaiseksi illan tans-
seihin.

J ä s e n t i e d o t e

1  2018

Vierailu Tanssiva agitaattori  
-näytelmään 

perjantai 16.3. klo 19 
KokoTeatteri, Hämeentie 3, 00530 Helsinki
Kuuluuko seksuaalinen itsemääräämisoikeus naisille? Entä 
julkinen ja poliittinen tila? Sananvapaus? Oikeus rakastaa, 
ketä haluaa? Vapaus, veljeys, tasa-arvo? Tanssiva agitaattori 
on ajankohtaisia kysymyksiä pyörittelevä esitys kahden anar-
kistin ja pakkovaltaan sopeutumattoman sivistyneen yksilön 
— Emma Goldmanin (1869-1940) ja Louise Michelin (1830-
1905) toiminnasta. Huumorilla ryyditetty teos palaa varhai-
sen naisliikkeen, kansalaisaktivismin ja vallankumouksen 
unelmiin ja katsoo niiden peiliin tänään. 

Ohjaus ja käsikirjoitus: Helena Kallio | Rooleissa: Anna 
Veijalainen ja Metsälintu Pahkinen | Pianossa: Riitta Paakki | 
Lavastus: Aili Ojalo | Puvut: Sanja Kangas

”KokoTeatterin Tanssiva agitaattori on sivistynyt ja hauska 
… Esitys luo historian kautta katseen autoritaariseen raken-
teelliseen valtaan ja sitä vastaan käytävään monitasoiseen 
kamppailuun. Ajankohtaisempaa kuin koskaan!” – Hanna 
Helavuori, TINFO

”Tanssiva agitaattori är en fascinerande föreställning där 
skådespelarkonsten balanserar med musik och långsam 
akrobatik.” – Barbro Enckell-Grimm, HBL

”Pianisti ja säveltäjä Paakki on erinomainen taustatuki ja 
kommentaattori esitykselle, jonka musiikkinumeroissa pil-
kahtaa vapauttavaa huumoria.” – Maria Säkö, HS

Liput 27 € ei-jäsenet, 22 € jäsenet. Sitovat ilmoittautumi-
set 1.3. mennessä info@mummolaakso.fi. Ilmoita, oletko 
jäsen. 

Tanssit Wäiski-laivalla 

lauantai 3.3. klo 20-02 
Ravintolalaiva Wäiski, yläkerta,  
Hakaniemenranta 11, 00530 Helsinki
Kevättä rintaan ja tanssikengät kohti Hakaniemeä! Vuoden 
mummistanssien alkutahdit otetaan vuosikokouksen jälkeen 
klo 20 Wäiskin isolla yläkannella, jonne sopii tuplasti mum-
moja ja muita naisia. Alkuilta tyylitellään paritanssien, lop-
puilta diskoillaan. Musiikista vastaa DJ Lailis.

Bileet ovat naisille, ikäraja 18v.

Liput 8/10 € + eteispalvelumaksu. Alennus Mummolaakson 
ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. 

Vain käteistä lipunmyynnissä.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

tiistai 13.3. klo 18 
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1,  
00120 Helsinki

Vierailu Kansallisteatterin  
Lemminkäinen -esitykseen 

launtai 7.4. klo 13 
Kansallisteatterin Pieni näyttämö, sisäänkäynti 
Itäisen Teatterikujan kulmasta Bergbominkuja 2
Juha Hurmeen Kansallisteatteriin ohjaama Lemminkäinen 
on kalevalaista kuvastoa tuulettava, ovela ja hillittömästi 
remeltävä komedia huijarikoplan noususta ja tuhosta 
Suomenniemellä viikinkiaikana, noin tuhat vuotta sitten. 
Näytelmä pohjautuu hänen Finlandia-palkittuun romaa-
niinsa Niemi (Teos, 2017).

Fleming, huikenteleva nuorukainen, on patologinen valeh-
telija ja rehentelijä. Hänen siskonsa Lemminkäinen on käy-
tännöllinen ja urhea, viisas ja neuvokas toimija, joka ratkoo 
ongelmia veljensä haihatellessa. Huijarikoplaan kuuluu 
myös heidän äitinsä, lapsiaan epätasaisesti rakastava Ema. 
Liigaa täydentävät viisas ja laiska juoppo Tiera, hänen vai-
monsa, koplan kirjanpitäjä ja loitsuasiantuntija Tuira sekä 
Kyllikki, Flemingin konflikteille altis vaimo. Kaikenlaiseen 
vilunkiin erikoistunut kopla kiristää suojelurahoja, ryöste-
lee ja pitää lystiä rannikkoseudun asukkaiden kustannuksella 
sekä riitelee keskenään, kunnes heitä vastaan nousee ylivoi-
maisen mahtava matriarkka ja emansipoitunut nero, rouva 
Louhivuori joukkoineen. Ja loppu on mytologiaa.

Haruki Murakami: Sputnik-rakastettuni (suom. Ilkka 
Malinen, Tammi 2003, alkuteos 2002)

Annakarin Svedberg: Sinun (suom. Marjata Kuparinen, 
Gummerus 1968, alkuteos Din egen 1966)

Lukulepakkojen tämänkertaisissa  romaaneissa on hyvin eri-
laiset tulokulmat lesbouteen mutta molemmissa matkail-
laan Kreikan saaristossa. 

Murakamin tarinan kertoja on tokiolainen miesopettaja K, 
jonka paras ystävä ja samalla rakkauden kohde on kirjai-
lijanurasta haaveileva nuorempi nainen, Sumire. Sumiren 
intohimo kohdistuu kuitenkin salaperäiseen vanhempaan 
naiseen, jonka kanssa Sumire matkustaa Eurooppaan kun-
nes katoaa jäljettömiin. Kertomuksen pohjavireenä on ihmi-
sen yksinäisyys ja sielujen erillisyys.

Sinun on Svedbergin neljästä lesboutta käsittelevästä 
romaanista viimeisin ja ainoa suomennettu. Tämä unoh-
tunut klassikko on jokaisen lukulepakon must-read ja kan-
nattaa pelastaa antikvariaatista omaan hyllyyn! Helenan ja 
Rebeccan rakkauden liekki syttyy matkalla Espanjassa, saa 
täyttymyksensä skoonelaisessa täyshoitolassa ja johtaa hää-
matkaan Kreikassa. Juovuttava, aistillinen rakastuminen on 
kummallekin vapauttava ja selkiinnyttävä, toisin kuin aiem-

mat lesbosuhteet, joita on leimannut rakkaudettomuus, 
mustasukkaisuus tai tunnemyrskyt keskenään vaihtuvien 
kumppanien piiritanssissa. Homoseksuaalisen suhteen avoin 
ja arvostava kuvaus, joka nostaa esiin myös naisen alistetun 
aseman patriarkaalisessa yhteiskunnassa oli edellä aikaansa. 
Kun on tahtoa ja tunnetta, elämä tulee rakastavan ihmisen 
luo.

Lainakappaleita kirjoista voi kysellä facebook-tapahtumassa.

Rooleissa Tomi Alatalo, Kristiina Halttu, Saara Kotkaniemi, 
Cécile Orblin, Terhi Panula, Antti Pääkkönen ja Marja Salo 
| Muusikot Oskari Lehtonen, Jesse Ojajärvi | Musiikki Petra 
Poutanen-Hurme | Lavastus & puvut Heini Maaranen

Liput 38 € ei-jäsenet, 33 € jäsenet.  Sitovat ilmoittautumi-
set 5.3. mennessä info@mummolaakso.fi. Ilmoita, oletko 
jäsen.

Seuraavan kahvi-illan ajankohta on tiistai 8.5. klo 18. Käsiteltäviä kirjoja voi ehdottaa vaikka Mummolaakson fb-ryhmässä 
tai info@mummolaakso.fi. Vinkkinä lukemista harrastaville myös vastaperustettu fb-ryhmä Sapfon kirjakerho, jossa voi 
käydä virtuaalikeskustuja kirjallisuudesta.
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Lillyn syksyinen yrtti- ja luontokurssi

lauantai ja sunnuntai 25.-26.8. ja  
toinen kurssi 22.-23.9. 
Lillmarin luomutila, 07750 Isnäs
Luomuviljelijä Lilly Zuluaga järjestää syksyllä kaksi yrtti- ja 
luontokurssia. Kurssilla tutustutaan yrttien maailman ja näh-
dään niiden monenlaiset käyttömahdollisuudet. Samalla 
nautitaan luonnossa olemisen ilosta ja käyskennellään 
lumoavassa metsässä. Tutustutaan toisiin, laitetaan ruokaa 
ja vietetään yhteistä laatuaikaa. Tilalla on tunnelmallinen 
rantasauna sekä mahdollisuus pulahtaa mereen. Lillmarissa 
asustaa Lillyn ja Tiinan lisäksi kanoja ja karvaisia kotieläimiä.

Tarkemmat ohjelmatiedot seuraavassa tiedotteessa mutta 
voit ilmoittautua jo ennakkoon info@mummolaakso.fi. 
Ilmoita, oletko jäsen ja kummalle kurssille olet tulossa.

Kursille mahtuu 8 osanottajaa.  
Kurssin hinta 93 € ei-jäsenet, 83 € mummiksen jäsenet.
Hintaan sisältyy myös majoitus ja ateriat.

Lillmarin tilasta lisää: lillymaris.wordpress.com

Mummisbileet Suvilahdessa 

lauantai 28.4. klo 20-02 
Ravintola Lämpö, Kaasutehtaankatu 1 / 29,  
00540 Helsinki
Merkkaa kalenteriin tulevat kemut Suvilahdessa sijaitse-
vassa ravintola Lämmössä. Lämpö löytyy läheltä kaasukel-
loa. Kävelyreitti Kalasataman metroasemalta 400 metriä tai 
Sörnäisten rantatieltä Suvilahden pysäkiltä parisataa metriä 
(bussit 16, 55 ja monet yöbussit). 

Ravintolasta on saatavilla myös iltapalaa.

Liput 8/10 €. Alennus Mummolaakson ja Setan jäsenjärjes-
töjen jäsenkortilla. Vain käteistä lipunmyynnissä.

Kevätretki Villa Gyllenbergiin

sunnuntai 6.5. klo 12:30 
Kuusisaarenpolku 11, 00340 Helsinki
Koti- ja taidemuseo Villa Gyllenberg sijaitsee kauniissa luon-
nonympäristössä Helsingin Kuusisaaressa. Tunnelmallisessa 
vanhassa huvilassa kävijälle avautuu taiteenkeräilijän koti, 
joka rakennettiin 1900-luvun puolivälissä.

Tavataan Villa Gyllenbergin museolla klo 12:30. Jokainen 
maksaa lippunsa itse (10/8€), museokortilla pääsee ilmai-
seksi. Suomenkielinen opastus alkaa klo 13, ruotsinkielinen 
on klo 14.

Käynnin jälkeen voimme mennä Lehtisaaren Old Jerusalemiin 
syömään ja puhumaan taiteesta.

Sään ja matkareitin salliessa yhdistä kulttuuri ja liikunta, ja 
tule pyöräillen tai kävellen.
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BERLINALEN TEDDY AWARD -KILPAILUN 
LESBOLEFFOJA 

www.berlinale.de/en

Las herederas / The Heiresses  
(Marcelo Martinessi, Paraguay ym 2018)

Game Girls (Alina Skrzeszewska, Ranska/Saksa 2018)

Shakedown (Leilah Weinraub, USA 2018)

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
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Turun Mummolaakso: 
Turun Mummolaakso on julkaissut uudet näppärät kotisivut 
tutussa osoitteessa www.turunmummolaakso.net. Sivulla 
on paljon tapahtumia kevään ja kesän aikana, ulkoiluhen-
kisille on useita sopuhintaisia vaihtoehtoja retkikohteeksi: 
mökkiviikonloppu Mynäjärven kämpällä 23.-25.3., linturetki 
8.4., riistaruuan kokkailua a la Boiling Ladies 21.4., juhannus-
retki Rymättylän Vienolaan 22.-24.6., viikonloppu Korppoon 
saaristossa 13.-15.7. ja lomailua Paraisten Trunsön saarella 
5.-11.8. Merkkaa kalenteriin ja liity seuraan!
Mummisristeily Turku-Tukholma-Turku pe-la 18.-19.5.

Baltic Princess, Silja Linen terminaali Linnankatu 91, 20100 
Turku 

Turun Mummiksen suosittu mummisristeily tulee taas - ole 
valmis! Lähtö klo 20:15 Silja Linen Baltic Princessilla, yhdellä 
Itämeren uusimmista ja upeimmista laivoista! Tällä kertaa 
Tampereeltakin ehtii mukaan. Paluu Turkuun lauantaina klo 
18:30.

Kaikki varaavat ja kustantavat matkansa itse. Tsekkaa esim. 
Siljan One Clubin alennukset. 

Lähempänä ajankohtaa lisätietoja ja ilmoittaumisohjeet 
Turun Mummolaakson fb-tapahtuman sivulta.  Kun tie-
dämme montako on tulossa, voimme varata lauantaipäi-
väksi oikeankokoisen kokoushuoneen, jossa sana on vapaa 
ja ideoita Turun Mummolaakson toimintaan otetaan aina 
mieluusti vastaan!

Lisätiedot fb-tapahtuma ja turunmummot@gmail.com.

Tampereen mummojen torstaitapaamiset
Pirkanmaan Setan toimisto, Kuninkaankatu 15 A 1, 33210 
Tampere

Seuraavat kerrat 8.3., 12.4. ja 17.5. klo 18:30

Nähdään ja juodaan kaffeeta.

Lisätiedot: tampereenmummolaakso@gmail.com ja avoin 
facebook-sivu Tampereen Mummolaakso

Huomaa tämäkin
Setan sateenkaarisenioriryhmän alkuvuoden tapaamiset

Kinaporin palvelukeskus (Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki, 
Fiilis4-tila neljännessä kerroksessa) 
ke 28.2. klo 17-19, ke 28.3. klo 17-19, ke 25.4. klo 17-19, ke 
30.5. klo 17-19

Kantin Pysäkki (Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki)  
ma 12.3. klo 15-17, ma 9.4. klo 15-17, ma 14.5. klo 15-17 

Tule mukaan vapaamuotoiseen porinaryhmäämme!

http://seta.fi/vertaistoiminta/

Tilaa lesbolehti!
Maailmalla lesbomedia ei ole kuollut. Uusien nettiblogien 
ja verkkojulkaisujen lisäksi löytyy vakiintuneita, pitkäikäisiä 
lehtiä sekä paperijulkaisuna että digilehtenä. Tilaa ja ylläty 
kuinka paljon kiinnostavaa lesbistä asiaa ja jutunaiheita 
maailmalta löytyy! Samalla kielitaitokin pysyy yllä.
DIVA - the latest trends & talent at the cutting edge of 
popular lesbian and bisexual culture www.divamag.co.uk 
digilehti irtonumero £3.99, £24,99/vuosi 
Sinister Wisdom - oldest lesbian multicultural literary & art 
journal www.sinisterwisdom.org  
printtilehti $50/vuosi, $70/2 vuotta
Jeanne Magazine - mettre en lumière des femmes et des 
lesbiennes, parler de notre quotidien, partager nos envies 
et nos désirs www.jeanne-magazine.com  
digilehti 2,69€/nro, 25€/vuosi
L-mag - Das Magazin für Lesben www.l-mag.de  
digilehti 3,59€/nro, 30€/vuosi
Lesbian Connection - a grassroots lesbian network and 
readers’ forum www.lconline.org 
printtilehti suositushinta $50/vuosi
Curve - lesbian quality journalism and community 
involvement www.curvemag.com  
www $10/vuosi, www+digilehti $13/vuosi, 
www+digi+printti $45/vuosi

Muista jäsenmaksu 2018
Mummolaakson jäsenenä saat parhaat edut koko vuoden 
bileistä, teatterivierailujen lipuista, retkien osallistumismak-
suista ja muista mieltäkohottavista tapahtumista. Ja jäsen-
tiedotteen meilitse pdf:nä tai postitse kotiin.

Jäsenmaksut 
perusjäsenmaksu 27 € | pienituloiset 17 € | kannatusjäsen-
maksu 100 € 

Maksa tilille Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82, 
viitteksi jäsenen nimi ja osoite.

Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain ja jäsenyys ei 
uusiudu automaattisesti. Yhdistyksen toimintaa voi myös 
tukea maksamalla kannatusjäsenmaksun.

Ilmoita osoitteenmuutoksesta info@mummolaakso.fi.

Ympäristöystävällinen vaihtoehto: Tilaa jäsentiedote sähkö-
postiisi. Muista päivittää email-osoitteesi.


