1 2020

Jäsentiedote

Vuosikokous

Vierailu Q-teatterin Pääomani-esitykseen

lauantai 14.3. klo 18-20
Suvilahti TBA, Kaasutehtaank. 1, 00540 Helsinki

lauantai 28.3. klo 14
Q-teatteri, Tunturikatu 16, 00100 Helsinki

Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki Mummolaakso-yhdistyksen jäsenet. Jos jäsenyytesi ei ole voimassa,
voit hoitaa maksun paikan päällä ennen kokousta.

Pääomani on tarkkanäköinen esitys varakkuudesta – rahallisesta ja muunkinlaisesta – sekä sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin.

Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat ja päätökset uuden
vuosikymmenen uusista kujeista Mummolaaksossa. Tule
jakamaan rakentavat ideasi ja luovat kykysi: hallituksessa on
aina tilaa niille, jotka haluavat hyödyntää organisointitaitojaan, some-osaamistaan tai näkemyksellisyyttään käytännön
yhdistystyössä.

Mitä on saada ansionsa mukaan? Mitä on olla velkaa?
Mitä on mitattavuus?
Missä luokkaero sijaitsee? Mikä on tuhlausta? Mikä ei ole
vaihtoehto?
Miltä etuoikeus tuntuu?

Jäsenmaksun maksaneille ohessa uusi 2020-vuositarra jäsenkorttiin. Vuositarroja ja uusien jäsenten
kortteja saa myös kevätkemuista. Sen jälkeen maksaneille niitä postitetaan muutaman kuukauden välein.

Tommi Korpela ja Eero Ritala

Kuva: Pate Pesonius

Kokousvirvokkeina on tarjolla kahvia, teetä sekä pikkusuolaista. Vuosikokoukseen osallistuvat pääsevät ilmaiseksi illan
tansseihin.

”RAHA on kaikkialla, mutta siitä ei mielellään puhuta. Jos
siitä puhutaankin, puhetapa vaihtelee puhujan mukaan.
Milja Sarkolan […] Pääomani nostaa rahalaatikon pöydälle.
Konkreettisesti.
Näytelmän päähenkilö, Eero Ritalan esittämä Nainen, käy
tallettamassa pankissa käteistä. Rahat hänellä on sylissään
mustassa sievässä rasiassa. Kun pitää puhua summista,
Nainen – suomenruotsalainen, ylempään keskiluokkaan kuuluva – kuiskaa. Muu olisi epähienoa.”- Sanna Kangasniemi, HS

Kevätkemut Suvilahti TBAssa
lauantai 14.3. klo 20-01
Suvilahti TBA, Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki
Jollet jo tunne kevättä rinnassai, täältä sitä löytyy.
Kuumia tahteja ja ihania naisia Suvilahden särmikkäässä miljöössä ja Kalasataman varjoisilla hoodeilla.
Hittibiisejä kasareista tähän päivään soittelee dj Nitta.
Liput jäsenille 10€, ei jäsenille 13€ + eteipalvelumaksu.
Tanssit ovat kaikille naisille, ikäraja 18v.

”Milja Sarkola gör njutningsfull teaterkonst av sitt eget kapital – sitt språk, sin klass, sitt konstnärskap och sina presumtiva bostadsaffärer.” - Isabella Rothberg, HBL
Teksti: Milja Sarkola | Dramaturgia ja ohjaus: Milja Sarkola
ja Katariina Numminen | Rooleissa: Lotta Kaihua, Tommi
Korpela, Eero Ritala ja Laura Rämä | Kieli: suomi (esityksessä
puhutaan myös englantia ja ruotsia) | Kesto: n. 2,5 h, sisältää väliajan
Liput jäsenille 30€, ei-jäsenille 35€. Sitovat ilmoittautumiset 2.3. mennessä info@mummolaakso.fi, ilmoita myös,
oletko jäsen ja maksa Mummolaakson tilille.
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille
keskiviikko 15.4. klo 18
Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg -koti,
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki
Lukupiirin kirjoissa tehdään lyhyttä ja pidempää matkaa. En
Saabin matkassa luodaan lyhyt poikittaiskuva tarinan minäkertojaan Olgaan satunnaisesti kehittyvän tilanteen kautta.
Ritva Kurjen koko elämäntaivalta seurataan temaattisesti
vuosikymmenten mittaan etenevänä seksuaalipoliittisena
kehitystarinana. On maallisia ongelmia ja hengellisiä haasteita, ad hoc -ratkaisuja ja sietämättömän hidasta kehitystä.
Tutkaile omia tavoitteitasi näiden kirjojen kautta ja tule purkamaan matka-analyysisi lukupiirissä.
Riikka Ala-Harja: En Saab (Otava 2019)

Kursailematon kansanomainen puhe naisista fyysisinä olentoina ja jätkämäinen jutustelu materiaalisista perusasioista
on tunnistettavaa lesbokulttuuria siinä missä kultivoidummat
keskustelut identiteeteistä, seksuaalipolitiikasta ja lesborepresentaatioiden nyansseista. Kirjallisen tekstin viipyileminen
niin arkikielisessä rekisterissä kuin tässä romaanissa tekee
kuitenkin oudosti teennäisen vaikutelman. Lesbo-saabisteista
kertova allegorinen maantieromaani Tsernobyl-lisineen on
muutenkin erikoinen tapaus.
Yhden automatkan verran Olga kelailee kiinnostustaan kyytiin hypännyttä mekaanikkonaista kohtaan, suhdettaan ex-naiseensa, autoonsa ja vanhempiinsa.
Ongelmanratkaisumielessä päämäärää (anagrammina ’goal’)
lähestytään muttei saavuteta. Räikeähkö tyylilaji rönsyävine
detaljeineen ja dialogeineen muistuttaa etäisesti naivistien
kesänäyttelyä. Hyvä meininki ja elämä on.
Ritva Kurki, toim. Raija Kurki: Totuus teki vapaaksi (BoD 2019)

Ritva Kurjen (1939-2016) elämäntarina laajenee koskettavaksi näkökulmaksi suomalaiseen lesbo- ja homohistoriaan.
Sotien jälkeisenä aikana maaseudulla evankelisessa perheessä kasvanut Ritva ihastui 12-vuotiaana tyttöön, mikä
johti liki elämänmittaiseen konfliktiin heteronormin kanssa.
Elämänkumppanin löytyminen 1968 rohkaisi Ritvaa liittymään Setan kristilliseen piiriin 1970-luvun puolivälissä
ja vetämään Malkus-nimen saanutta ryhmää 1980-1985.
Sovitettuaan yhteen uskonnon ja homouden omassa elämässään hän toimi pitkäjänteisesti ’homojen apostolina’ luoden
suhteita kirkon suuntaan ja esiintyen julkisuudessa 1990luvun lopulle asti, jolloin keskustelu sateenkaariparien juridisesta virallistamisesta kävi kuumana.

30€
osijäsenmaksu

vu

pienituloiset 20€
kannatusjäsen 100€
Tilinumero
takasivun
alalaidassa!

Jäsentiedote toimitetaan jatkossa
kaikille sähköpostilla pdf:nä.
Päivitä tarvittaessa @-osoitteesi
info@mummolaakso.fi!

Ehdittyään jo turhautua kristittyjen sydämettömyyteen ja
kirkkoon sortojärjestönä Ritva sai todeta, että edistystä
tapahtui. ”Nyt jotkut ’ulkopuoliset’, heterot, psykologi, teologian tohtori, tutkija ym. puolustavat meitä julkisesti – tulisesti
TV:ssä kaiken kansan nähden!” hän kirjoitti päiväkirjaansa
TV2:n suuresta homokeskustelusta 1996. Kun rekisteröintilaki meni läpi 2001 huolimatta ev.lut. kirkon ja uskonnollisten
piirien vastustuksesta – tai ehkä juuri räikeästi vanhakantaisten raamatullisten perustelujen synnyttämän torjunnan takia
- Ritva ja Lisa virallistivat suhteensa elettyään jo yhdessä ”33
vuotta Jumalan siunaamaa aikaa”.
Ateistilesbona on ollut helppo jättää konservatiiviuskonnolliset teesit omaan arvoonsa. Kuten kirja hyvin havainnollistaa, seksuaalipoliittiset taistelut ovat silti olleet Suomessakin
vahvasti kirkollisen muutosvastarinnan ja uskonnon varjolla
tehdyn alistamisen värittämiä. Uskovaisille sateenkaari-ihmisille raamatullinen tuomiohenki, hyvää tarkoittavien hölmöjen toistuvat muutosvaatimukset ja omaan rakkauteen
kohdistuva epäinhimillinen mitätöinti ovat myös henkilökohtaisempi pettymyksen aihe. Paine omien tunteiden kyseenalaistamiseen ja syrjivien asenteiden epäoikeudenmukaisuus
välittyvät muistelmista elävänä.
Kirja koostuu nuoruuteen painottuvasta omaelämäkerrallisesta osasta, valikoimasta päiväkirjamerkintöjä taisteluvuosilta 1979-2002 sekä Jorma Hentilän tiivistelmästä,
jossa tarkastellaan Ritvan tarinaa osana ev.lut kirkon historiaa suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen. Teosta myy
mm. BooksOnDemand (14,90 + postikulut / e-kirja 9,99):
https://www.bod.fi/kirjakauppa/
- Virva Hepolampi

Mummot Frisbeetä heittelemään
tiistai 12.5. ja 19.5. klo 17
Kivikon Frisbeegolfrata Savikiekontie 8,
00940 Helsinki
Sääntöjen kertaamista/ puttaamista/ heittämistä
ja väylien kiertämistä. Omat kiekot mukaan.
Tarvittaessa löytyy kiekkoja lainaksi. Sään mukainen pukeutuminen, hyvät kengät ja vesipullo
mukaan.
Kokoontuminen ”hiihtohallin parkkipaikalla”
17.00-17.15, josta lähdetään harkkakoreille.
Tiina on paikalla molempina päivinä opastamassa kiekkojen kanssa. Ukkonen on ainoa mikä
peruuttaa heittämisen!
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Vierailu Lahden Kaupunginteatteriin
Kesäkirja-esitykseen
lauantai 18.4. klo 13
Lahden Kaupunginteatteri Kirkkokatu 14,
15140 Lahti
”Ovi on aina auki, voit nukkua aivan rauhassa”
Sophia ja isoäiti viettävät kesää ulkosaaristossa. Kesä on
täynnä aurinkoa, tuulta ja yhdessäoloa, mutta myös pelkoja,
ikävystymistä ja sadepäiviä.
Tove Janssonin Kesäkirjaan perustuva näyttämöversio on
hienovireinen, koskettava ja vakavan hauska esitys hyvin
vanhan ja hyvin nuoren henkilön elämästä kesäsaarella.
Se kertoo tunteilematta vanhuudesta ja lapsuudesta.
Kohtauksissa on elinvoimaa ja iloa, ainutlaatuista yhteyttä
luontoon sekä haikeutta elämän hetkellisyydestä ja
luopumisista johon vanheneminen pakottaa.

Kuva: Jussi Virkki

Liput jäsenille 23€, ei-jäsenille 28€. Sitovat ilmoittautumiset 18.3. mennessä info@mummolaakso.fi, ilmoita myös,
oletko jäsen ja maksa Mummolaakson tilille.

Dramasointi Pipsa Lonka | Sovitus ja ohjaus Laura Jäntti |
Rooleissa Eeva-Kirsti Komulainen ja Seija Pitkänen (Kuopion
kaupunginteatteri) | Kesto 1h 30 min., ei väliaikaa.

Lahteen pääset Helsingistä esim. junalla klo 11:19 (55 min) tai
Onnibussilla klo 11:00 (1t 30 min).

Terveiset Setan puheenjohtajapäiviltä

Sukupuoleen perustuva häirintä liittyy sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Se on käytöstä,
jolla pyritään halventamaan ja alentamaan toisen henkilön
sukupuolta. Sukupuoleen perustuva häirintä ei ole luonteeltaan seksuaalista. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen,
nöyryyttävä tai halventava ilmapiiri.

Puheenjohtajapäivillä 8.2.2020 oli tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena viharikos ja vihapuhe. Asiasta kävi puhumassa
oikeusministeriön Tiedolla vihaa vastaan -hankkeen projektipäällikkö Milla Aaltonen, jonka esityksestä seuraavat määritelmät ovat.

Mikä on viharikos?
- Mikä tahansa rikoslaissa rikokseksi määritelty teko voi periaatteessa olla viharikos. Tyypillisiä rikosnimikkeitä mm. kiihottaminen kansanryhmää vastaan, pahoinpitely ja laiton
uhkaus. Viharikoksissa uhri ei joudu teon kohteeksi sattumalta, vaan valikoituu uhriksi oman henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi. Uhri voi olla esimerkiksi läheisessä suhteessa
kyseiseen ryhmään kuuluvan kanssa ja tätä kautta valikoitua kohteeksi. Uhrilla voi olla myös jonkinlainen muu yhteys
kyseiseen ryhmään, teko voi esimerkiksi kohdistua vastaanottokeskuksen työntekijään tämän työn takia. Viharikoksen
määritelmä täyttyy jo silloin, jos tekijä olettaa uhrin kuuluvan
johonkin yllä mainituista viiteryhmistä

Mikäli olet kohdannut jotain edellä mainituista asioista, voit
olla yhteydessä suoraan poliisiin. Jos yhteydenotto poliisiin
tuntuu vaikealta, voit kysyä neuvoa Setasta, www.seta.fi, tai
Yhdenvertaisvaltuutetulta, www.syrjinta.fi, miten asiassa
tulisi edetä.
Rikosuhri-päivystyksestä voi kysyä neuvoa, jos epäilet olevasi
rikoksen uhri tai läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi tai olet
todistajana rikosasiassa. Heillä on Auttava puhelin, RIKUchat,
verkkosivut riku.fi ja 31 palvelupistettä ympäri Suomea.
Heidän palvelunsa ovat myös ilmaisia.
- Minna

Vihapuhe on…

Sateenkaarisenioreiden kokoontumisajat

- V i e st i ntä ä , j o ka l e v i ttä ä ta i l i e t s o o v i h a a y htä
ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Viestintä voi olla
puhetta, mutta se voi olla myös esimerkiksi kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia.
- Voi olla viharikos, jos teko on kielletty rikoslaissa
- Voi olla yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolaissa kiellettyä
- Voi olla muuten haitallista puhetta
- Rangaistava vihapuhe voi kohdistua yhteen ihmiseen tai
ihmisryhmään. Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen,
kyseessä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton
uhkaus.
- Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä voi olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Kinaporin palvelukeskuksen vertaisryhmä kokoontuu keväällä tuttuun tapaan kerran kuussa maanantaisin (Kinaporin palvelukeskus, 4. kerroksen Fiilis 4 -tila,
Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki), seuraavasti:

Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi vihamielistä tai
törkeää puhetta (esimerkiksi homottelu tai huorittelu) tai
seksin ehdottamista. Se voi olla myös fyysistä koskettelua,
joka tapahtuu ilman sinun lupaasi. Seksuaalisella häirinnällä
luodaan uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä tai halventava
ilmapiiri.

maanantaisin klo 15-17, 9.3., 11.5., 8.6.
Lisäksi Kinaporin palvelukeskuksen Sateenkaarikahvila
kokoontuu aina parillisten viikkojen tiistaina klo 13.
(1. kerros, Kahvila Aleksis).
Kustaankartanon ryhmä kokoontuu joka perjantai klo 14-16
(Oltermannintie 32, E-talo, pohjakerros), paitsi 17.4., jolloin
ryhmä on retkellä.
Kantin Pysäkin ryhmä kokoontuu ke 26.2. klo 17-19
(Palvelutalo Kantin Pysäkki Töölössä, Humalistonkatu 4,
00250 Helsinki), mutta maaliskuusta alkaen etsitään uusia
tiloja. 1.3. jälkeen tulevista kokoontumisajankohdista tai -paikasta päivitetään tieto Setan sivuille heti, kun suunnitelmat
vahvistuvat.
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Näistä kirjoista keskustellaan keskivikkona 20.5.
Lukulepakkojen kahvi-illassa:

Jane Blond -sarjan neljäs osa on klassikko jo syntyessään!
Aiemmat osat ovat ilmestyneet vuosina 2006−2012.

Jane Blond − Syntymä saa odottaa
(Jane Blond -työryhmä 2020)

Kyseessä on entiseen tapaan hauskanhullu lesboagenttiseikkailu. Rakkautta, juonittelua, seksiä ja villiä menoa
Hollywoodissa, Sveitsissä ja Britanniassa. Jane Blond, Seldom
Syanide ja koko lesboagenttien huippuryhmä saa vastaansa
konnakolmikon, joka rientää Hollywoodiin kätketyn kultaaarteen perässä.

ilmestyy 31.3.

Aarretta tavoittelevalla arkkikonna Venus Vulcanuksella on
täysi työ pitää mielessä elämänsä päämäärä, kun häntä yrittävät päsmäröidä prinsessa To-Raiza sekä paatunut aika-addikti
Al-Man-Akkah. Entä saako Venus vihdoin osakseen rakkautta
ja intohimoa yllättävältä taholta? Agentteja odottaa lisäksi
huippuyllätys Alcotsaarin saarella Kaliforniassa.

Tiina Tuppurainen − Kuvittelen sinut
vierelleni (Karisto)

Mummolaakson ryhmätilauksena kirjan
hinta 20 €. Meilaa oma sitova tilauksesi
28.3. mennessä info@mummolaakso.fi

Ilmestyy 26.4.
Autofiktiivinen, kirkkaan täsmällisesti
kirjoitettu Kuvittelen sinut vierelleni
yhdistelee elettyä elämää ja fiktiota ja
käsittelee parisuhteita, eron raastavuutta
ja elämää heteronormin ulkopuolella.
Sen sivuille on tallentunut myös välähdyksiä 2000-luvun alun Helsingin lesbokulttuurista.

Kaliforniasta edetään Keski-Euroopan kautta vauhdikkaasti
Sveitsin alppimaisemiin, jossa naisesta otetaan mittaa
monella tavalla, hurmaavia lehmiä unohtamatta. Sarjan edellinen osa, Jane Blond, Elä ja anna toisten kuolata, oli myyntija arvostelumenestys (näin väitetään). Sitä ei löydy enää edes
Helmet:issä! Palauta se heti!

Turun Mummolaakson tapahtumia

Mökkeilyä Säkylässä

Kaffetapaamiset keväällä

perjantai-sunnuntai 24.-26.4.

perjantai 6.3. ja 17.4. klo 18
Kitchen & Café Stockmann, Kristiinankatu 11,
20100 Turku

Perinteistä kevään mökkiviikonloppua vietetään Säkylän
Pyhäjärven rannalla Kolvaalla. Hyvä seura, ulkoilu, sauna ja
illanvietto − siitä on rento vapaa-aika tehty. Tulkaa mukaan
kaikki vanhat ja uudet mökkihöperöt. Kyyti järjestyy Yläneeltä,
mikäli kuljet bussilla.

Kaffetapaamiset jatkuvat Stockmannin tavaratalon 2. kerroksen Fazer-kahvilassa, jossa on myös ruokaa tarjolla. Iltaa jatketaan kello niin kauan kuin juttua riittää.
Jos porukka alkaa käymään, niin huhtikuun jälkeen siirrytään
johonkin kesäiseen terassikahvilaan. Siitä tiedotetaan lähempänä nettisivuilla ja Turun Mummolaakson fb-ryhmässä.

Kevätretki Ruissalon kasvitieteelliseen
puutarhaan
lauantai 18.4. klo 13
Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha,
Ruissalon puistotie 215, 20100 Turku
Kevät alkaa Ruissalon kasvitieteellisestä puutarhasta!
Puutarhassa on sekä iso ulkopuutarha-alue, joka on maksuton ja lisäksi useita sisäkasvihuoneita. Sisällä on myös kahvila.
Puutarhan ulkoalue on kooltaan noin 23 hehtaaria ja siellä
kasvaa yli 3000 kasvilajia ja -lajiketta. Ulkopuutarha on auki
vuoden ympäri ja sieltä löytyy kukkivia kasveja huhtikuulta
marraskuulle. Kasvitieteellisen puutarhan kuudessa kasvihuoneessa on noin 2 000 kasvilajia ja -lajiketta. Kasvihuoneissa
tapaa eksoottisten erikoisuuksien lisäksi monia asuinhuoneista ja etelänmatkoilta tuttuja koriste- ja hyötykasveja.
Tavataan Puutarhan portilla klo 13. Bussi numero 8 lähtee
Puutorilta klo 12.30. Omalla autolla tullessa opastus pääpysäköintialueelle on noin 200 metriä ennen puutarhaa.
Parkkipaikalta johtaa puutarhaan autotien alittava jalankulkureitti. Pääsymaksu sisäkasvihuoneisiin 7€, eläkeläiset 5€

Hinta 25 € Turun Mummolaakson jäseniltä, 35 € muilta.
Maksut Holvin kautta holvi.com/shop/turunmummot/.
Ilmottautumiset ja lisätiedot turunmummot@gmail.com.

Legendaarinen Turun Mummoristeily
perjantai-lauantai 22.-23.5.
Linnansatama, Ensimmäinen Linja,
20100 Turku
Turun Mummiksen keväinen 23h mummoristeily taas toukokuussa! Lähtö Viking Linen Viking Grace -laivalla perjantaina
klo 20:55 ja paluu Turkuun lauantaina klo 19:50.
Varaa oman makusi mukainen hytti 22.5. Turku-Tukholma
23h iltaristeilylle ja maksa matka itse. Kimppahytin jakamiseen voit kysellä matkaseuraa esim. Mummolaaksojen
fb-ryhmissä.
Varauksen tehtyäsi ilmoita osallistumisestasi mahdollisimman pian myös sähköpostiimme turunmummot@gmail.com,
jotta saat tiedon missä ja monelta tapaamme laivalla perjantai-iltana. Ja kyllä, ilmoitamme myös, missä on etkot ennen
laivaa! Lauantaille olemme jälleen varanneet konferenssitilan klo 12–14 (Suomen aikaa). Siellä on vapaamielistä jutustelua, tutustumista ja tulevien tapahtumien suunnittelua.
Kokoustelu ei ole pakollinen, mutta siellä tunnetusti syntyy
aina parhaat ideat uusia tapahtumia varten.
Lisätiedot: https://turunmummolaakso.net/

MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
www.mummolaakso.fi | info@mummolaakso.fi
www.facebook.com/groups/mummolaakso | www.facebook.com/mummolaaksory (avoin)
Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
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Jane Blond - Syntymä saa odottaa

