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Kauan kukkineet omenapuut 
lauantai 18.2. klo 14  
Aleksanterin teatteri, Bulevardi 23-27, 00180 Hki
Huom! Varaa ja maksa lippusi viimeistään 10.2.  
Liput 25€ Mummolaakson jäseniltä ja 35€ muilta.  
Sitova ilmoittautuminen sekä maksu Mummolaakson tilille:  
info@mummolaakso.fi ja FI16 6601 0001 1859 82. 

Martti Joenpolven novellista muokatussa näytelmässä 
iki-ihana Seela Sella esittää vanhustentalossa elävää 
Klaaraa. Vanhusten arki laitoksessa on toisteisuuteen 
jähmettynyttä mutta Klaaralla on vielä kiire elää.

Teoksen ensi-ilta oli 2021, jolloin Seela Sella ja Martti Joenpolvi 
täyttivät 85 vuotta. Esitys on sen jälkeen kiertänyt lukuisilla 
näyttämöillä ympäri maata. Toisena näyttelijänä on muusikko 
Anne-Mari Kivimäki, joka on säveltänyt esityksen musiikin. 
Ohjaus: Kari Paukkunen. Kesto n. 45 min, ei väliaikaa.

”Keskustelua voidaan käydä siitä, mitä vanhuuteen kuuluu 
ja saa liittää. Sitä keskustelua käy tämä esityskin. Mutta jos 
vanhassa ihmisessä ovat kaikki ikäkaudet päällekkäin kuin sipu-
lissa, ne todella ovat tässä esityksessä!” – Kulttuurikuplia-blogi 

Talvikin tanssit Tampereella 
lauantai 11.2. klo 20-02 
Ravintola Laterna, Puutarhakatu 11, Tampere
Talvikin tanssit ovat Sinuiksi ry:n Mummolaaksoryhmän vuosit-
tain järjestämä ravintolailta kaikenikäisille bi- ja transnaisille ja 
lesboille. Tänne tullaan ympäri maata, joten ei kun junailemaan 
kimppakyytejä ja majoitusta viikonloppun viettoon Tampereella!

Liput 15€ käteisellä + eteispalvelumaksu. 
Lisätiedot: Tampereen mummojen facebook-ryhmästä.

Vierailu Pasilan varastokirjastossa  
torstai 16.2. klo 18  
Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
Pääkaupunkiseudun kirjastojen sateenkaarihyllyt ja aineis-
tohaut esim. hakusanalla 'lesbous' palvelevat erinomai-
sesti valikoivaa lukijaa etenkin uudempien julkaisujen osalta. 
Vanhempaa ja luokittelujen katveeseen jäävää queer-ai-
neistoakin löytyy, usein Pasilan varastokirjaston laajasta 
valikoimasta. 

Lesbisen kirjallisuuden lukijoille kehitys kirjamarkkinoilla on 
2000-luvulla ollut paljon positiivisempaa kuin kotimaisten 
kustantajien ja kirjakauppojen tulevaisuudennäkymät ylei-
sesti. Naisten ja tyttöjen välistä kiintymystä käsittelevä omaää-
ninen fiktio ja tietokirjat ovat tulleet osaksi kirjallisuuden 
valtavirtaa. Uusia julkaisuja seurataan yhteisössä ja ne saavat 
näkyvyyttä mediassa. Ennen vuosituhannen vaihdetta kiin-
nostavia nimekkeitä julkaistiin harvakseltaan, eikä lesbinen 
kirjallisuus juuri julkisuudessa paistatellut. Lukemistot tulivat 
Suomeen paljolti kielialueilta, joissa seksuaalisuuden ja suku-
puolen moninaisuudella on kirjallisuudessa pidempi traditio. 
Suomennoksissakin lesbosisältö jäi useimmiten sivuhenki-
löiden ja sivujuonien varaan. Suurta draamaa lesbolaisuus 
- tai vain epäilys sellaisista taipumuksista - saattoi tarinassa 
aiheuttaa sitäkin helpommin.

Valikoima vanhempia suomennoksia ja kotimaisia tekstejä 
on nähtävänä ja lainattavissa vierailun aikana. Kerronnan 
konventiot, lukijaoletukset, henkilökuvat ja ilmaisukeinot 
voivat tuntua 2000-luvulla jo aikansa eläneiltä mutta herät-
tävät varmasti ajatuksia, jos lesbokuvan ja lesbisen kirjalli-
suuden historiallinen muutos kiinnostaa. 

Tapaamme klo 18 Pasilan kirjaston sateenkaarihyllyllä ja 
laskeudumme sitten kirjastovirkailija Maikki Erosen opas-
tuksella tutustumaan varastokirjaston valikoimiin ja aisti-
maan kellaritunnelmaa. Saa lainata! Tarjolla myös kahvia ja 
teetä. 

https://kulttuurikuplia.wordpress.com/2022/04/29/kauan-kukkineet-omenapuut/#more-2852
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso
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Mummolaakso ry vuosikokous 

sunnuntai 12.3. klo 15 
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1  
ja Google Meet
Vuosikokouksessa paketoidaan mummotoiminnan mennyt 
vuosi ja suunnataan katseet tulevaan.  

Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiakohdat. Järjestö aktii-
veille on tarjolla mielekästä vapaaehtoistyötä tiedotuksen, 
talouden, hallinnon tai tapahtumien organisoinnin parissa. 
Tervetuloa esittämään myös uusia visioita mummolaakso-
laisen lbt-yhteisön hyödyksi ja huviksi. 

Kahvi/teetarjoilu.

Ilmoittaudu kokoukseen 5.3. mennessä sähköpostitse 
mummolaakso.ry@gmail.com ja kerro osallistutko etänä vai 
paikan päällä. Osallistumislinkki etäosallistujille lähetetään 
11.3. mennessä.

Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet 
ja 27.2. mennessä jäsenhakemuksen lähettäneet

Kahvi-ilta lukulepakoille

tiistai 7.3. klo 18 
Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Hki
Klassikoitten uudelleenluenta jatkuu lukupiirissä ehdot-
toman rakkauden, haavoittuvuuden ja menetyksen aihepii-
rissä Jeanette Wintersonin romaanilla Ihoon kirjoitettu (Otava 
1993; Written on the Body, 1992). Myös Salla Simukan tuore 
lyhytromaani Tästä kaikki alkaa (Tammi 2022) käsittelee 
suhteen kariutumiseen herättämää surua ja pelkoa, mutta 
kauhuromantiikan keinoin. 

Wintersonin postmoderniksi luonnehditussa tarinassa suku-
puoleltaan avoimeksi jäävä minäkertoja analysoi naiseen 
kohdistuvaa eroottista rakkauttaan ja sen kehollisia ulottu-
vuuksia. Kirjassa on paljon yhteistä edellisellä kerralla keskus-
tellun Djuna Barnesin Yömetsän kanssa, alkaen takautuvasti 
kerrotun menetetyn rakkauden teemasta, juonellisten tapah-
tumien minimoinnista ja monitulkintaisesta lopusta. Kertojan 
sukupuolen tulkinnanvaraisuus ja viittaukset romanttisten 
kliseiden ”upottavan nojatuolin” kyseenalaistamiseen tarjo-
avat lukijalle metafiktiivistä näkökulmaa, yritystä kertoa 
rakkaudesta tunnistettavasti mutta toisin, kirjoittaa romanssi-
genreä uudistaen. Luennasta riippumatta tekstiä kannattelee 
tyylillinen taituruus: pohdintojen lyyrisyys, nerokkaat kieli-
kuvat ja terävä ironia, jotka tosin suomennoksessa pääsevät 
huonosti oikeuksiinsa. 

Romanssin loppu on tarinan alkuna myös Simukan romaa-
nissa. Unelmataloon muuttaminen ei enää pelasta tieteeseen 
suuntautuneen Islan ja kuvataiteilija Novan pitkää parisuh-
detta. Omaa rauhaa ja työtilaa tarjonnut koti-idylli metsän 
keskellä alkaa pandemian jälkeen näyttää Novalle vieraan-
nuttavampia puoliaan. Tympeät luonnonilmiöt tulevat iholle, 
Islan käytös ja oudot tapahtumat syövät mielenrauhaa, ja 
lopulta todellisuuskäsitystä. Aavemaisen lisänsä tarinaan 
tuovat kansanomaiset kauhutarinat, joiden kokoelmaa varten 
Nova viimeistelee kuvituksia. Kauhugenren makaaberimman 
kuvaston sijaan romaani nojaa paljolti sävykkäästi esitetylle 
erotarinan psykologialle. Lupaavien alkujen mantra kätkee 
alleen muitakin synkkiä enteitä, jotka leimaavat aikaamme.

Keväthumua kellaribaarissa

lauantai 29.4. klo 18-01 
Rav. Laulumiehet, Hietaniemenkatu 2, 00100 Hki

Mummistanssit vanhaan kunnon kellarityyliin. Laskeudu 
portaat Kampin perinteikkääseen lepakkoluolaan ja virittäydy 
kevätkunnon kohotukseen tanssilattialla. DJ Lailis tahdittaa 
illan tunnelmia.

Liput 12/17€ (kortti tai käteinen) ja eteispalvelumaksu 
3€. Alennus Mummolaaksojen ja Setan jäsenjärjestöjen 
jäsenkortilla.

Bileet on kaikille yli 18v. naisille.

Uusien jäsenmaksujen aika
Vuoden 2023 jäsenlaskut on meilattu vanhoille jäsenille 4.1. 
Jos meiliä ei näy, tarkista roskapostikansio. Pidä jäsenyytesi 
voimassa maksamalla eräpäivään mennessä. Uudet vuosi-
tarrat postitetaan helmikuun lopulla.

Kerro Mummolaaksosta ja suosittele jäsenyyttä myös kavereil-
lesi. Laita hyvä kiertämään! 

jäsenmaksu 30,-  
pienituloiset 20,- 
kannatusjäsenmaksu 100,-

Huomaa myös Sateenkaariseniorit ry:n 
ryhmätoiminta Helsingissä
Kuukauden 2. maanantai klo 15-17 Kinaporin Seniorikeskus 
ja kuukauden 4. perjantai klo 14-16 Kustaankartanon 
Palvelukeskus. Kahvittelua, keskustelua ja yhdessäoloa. 
Ryhmiin ei ole ilmoittautumisia. Ryhmänvetäjänä Kuisma.

Etäryhmä SuperSennut parittoman viikon torstaina klo 17-19 
ja Turina Tori parillisen viikon tiistaina klo 17-18.
Marjukka Irnin vetämä Valokuvaryhmä kokoontuu kerran 
kuussa. Keskustelua kuvista, jotka tapaamista varten on lähe-
tetty sovituista aiheesta Marjukalle. 

Lisätiedot verkkosivulta ja facebookista. 

https://atom.flomembers.com/mummolaakso/members/application?_lang
https://sateenkaariseniorit.yhdistysavain.fi/yhdistys/
https://www.facebook.com/sateenkaariseniorit
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MUMMOLAAKSO RY / GUMMEDALEN RF
www.mummolaakso.fi | info@mummolaakso.fi 

facebook.com/groups/mummolaakso | facebook.com/mummolaaksory (avoin) | instagram.com/mummolaakso
Maksut: Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82
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Turun Mummolaakson tapahtumia

Museo-opastus Turun taidemuseossa  
sunnuntai 16.4. klo 15, Aurakatu 26, 20100 Turku
Handle with Care- näyttely tarkastelee museon nykytaiteen koko-
elmaa hoivan ja huolenpidon näkökulmasta. Miten ajankohtaiset 
teemat, kuten hoiva, ympäristösuhde, lajienvälisyys, ylisukupolvi-
suus, uusmateriaalisuus ja uushenkisyys ilmenevät kuvataiteessa?

Turun Mummolaakso tarjoaa opastuksen ja jokainen osallistuja 
maksaa itse sisäänpääsymaksunsa.

Legendaarinen Turun Mummoristeily pe - la 19.-20.5.
Ennakkotietona kalenterihin merkittäväksi: Turun Seudun 
Mummolaakso kutsuu jälleen kerran kaikki ystävät ympäri Suomen 
keväiselle risteilylle!

Varaa oma matkasi 19.5. perjantai-iltana lähtevälle 24h Turku-
Tukholma-Turku risteilylle Viking Gracella.

Ilmoittaudu sähköpostitse turunmummot@gmail.com. Lisätietoja 
etkoista, ohjelmasta ym. tulossa myöhemmin Turun Mummiksen 
fb-ryhmään ja sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille.

Huhtikuun teatterivierailu  
Jeanne D’Arcin housut 

lauantai 15.4. klo 13 
Tampereen Työväen Teatteri, Hämeenpuisto 28-32, 
33200 Tampere

Loppukevään kahvi-illat lukulepakoille

tiistai 25.4. ja keskivikko 31.5.
Lukulepakkojen listalla on vielä ilmestymättömiä kirjoja, joista 
kannattaa laittaa varaukset kirjastoon saman tien.

Huhtikuussa keskustellaan venäläisen runoilija Oksana 
Vasjakinan autofiktiivisestä esikoisromaanista Haava, jonka 
suomennos ilmestyy Otavalta helmikuussa. Kirja on Moskovan 
kirjastoista hävitettäväksi määrättyjen teosten listalla. 
Kirjaroviot Venäjällä ovat käynnistyneet uuden lgbt-propa-
gandalain astuttua voimaan joulukuussa. Toisena tekstinä on 
viime syksynä ilmestynyt Rakkaudella, Tove. Ville Eerolan kirjoit-
tama tositapahtumiin perustuva romaani kertoo Tove Janssonin 
ja Eva Konikoffin ystävyydestä, taiteesta ja elämän ehdoista.
Into kustannus julkaisee huhtikuussa ensimmäisen osan 
Jonimatti Joutsijärven kirjoittamasta Mirkka Rekolan elämäker-
rasta: Mirkka Rekola – Elämä joka ei koskaan tule kokonaan 
esiin I. Tähän tutustutaan tuoreeltaan elokuun lopussa. Näistä 
teoksista ja elokuulle valittavasta lisäkirjasta enemmän seuraa-
vassa tiedotteessa.

Turun mummojen jäsentapahtumia
Turun Seudun Mummolaakson tarjoaa jäsenilleen myös paljon 
muuta toimintaa kuten tapaamisia kirjallisuuden, kahvittelun ja 
ulkoilun merkeissä.

Käy maksamassa jäsenmaksu 30,-/15,- verkkokaupassa, jo 
tukemisen vuoksi, ja kysy lisätiedot turunmummot@gmail.
com tai seuraa ilmoituksia facebookissa ja instagramissa.

Muistathan, että Turun Seudun Mummolaakson jäsenet pääsevät 
jäsenhinnalla myös Mummolaakso ry:n bileisiin Helsingissä.

Noitia ja politiikkaa!

1431: Juhlittu sotasankari poltetaan roviolla: ”En suostu käyttä-
mään hametta!”
2003: Pääministeri eroaa ryvetyttyään Irak-vuoto -kohussa!
2006: Raaka surma Ulvilassa – mies murhattu, vaimoa epäillään!
Jeanne d’Arcin housut on esitys oikeudesta, totuudesta ja 
vallasta. Se on komedia siitä, miten totuuksia rakennetaan. Se 
on musiikkia ja huumoria, noitia ja politiikkaa, mediamylläkkää 
ja myöhäiskeskiaikaa! Miten käy totuuden, kun julkisuus toimii 
tuomarina?

Erinomaiset arvostelut saanut näytelmä kietoo yhteen kolme 
skandaalia, joissa ”nainen on pukeutunut miehen vaatteisiin”. Ja 
lukemattoman määrän rooleja seitsemälle esiintyjälle.

Esityksen käsikirjoittaja ja ohjaaja Linda Wallgren (s. 1988) on 
useasti tarttunut klassikoihin ja ohjannut niitä vahvoina uudel-
leentulkintoina. Wallgrenia kiinnostavat rakenteet, erityisesti 
sukupuoleen, patriarkaaliseen perhejärjestelmään ja pienyhtei-
söön sidotut elämismallit. 

Musiikin sävellys ja säestys: Petra Poutanen.

Rooleissa: Inke Koskinen, Samuli Muje, Jyrki Mänttäri, Miia Selin, 
Sofia Smeds, Pyry Äikää, Petra Poutanen.

”Wallgrenin ohjaus pitää pirstaleisen aineiston hienosti kasassa. 
Esityksen kokonaisrytmi on pettämätön ja tempo niin nopea, että 
katsoja ei putoa kyydistä vaikka osa aiheista menisikin yli ymmär-
ryksen tai peittyisi yleiseen hälinään.” - HS/Lauri Meri 

”Äärimmäisen intensiivinen kokemus. Se liikkuu saumatto-
masti draamasta komediaan ja faktatiedosta fiktiotarinaan.” 
- Kulttuuritoimitus/Matti Mörttinen

Liput 30€ Mummolaakson jäseniltä ja 40€ muilta. Sitova 
ilmoittautuminen ja maksu 14.3. mennessä: info@mummo-
laakso.fi ja Ålandsbanken FI16 6601 0001 1859 82. Muistathan 
myös ilmoittautumisen yhteystietojen kanssa, pelkkä maksu ei 
riitä! Kysele kimppakyytejä facebook-ryhmässä.

http://mummolaakso.fi/ajankohtaista/
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso
www.facebook.com/mummolaaksory
https://www.instagram.com/mummolaakso/
https://turuntaidemuseo.fi/nayttelyt/handle-with-care
https://holvi.com/shop/turunmummot
https://www.facebook.com/groups/32320807646
https://www.instagram.com/mummolaakso/
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000009345019.html
https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-teatteri/tttn-jeanne-darcin-housut-rikkoo-sujuvasti-niin-faktan-ja-fiktion-kuin-draaman-ja-komiikankin-rajat/
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso

