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Valoaalto - maljannosto avantgardistille

torstai 1.7. klo 17  
Maikki Friberg –koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 
Helsinki
Lukuhaasteena prideviikolla pidettävässä lukulepakko-
jen tapaamisessa on hulvattoman sanataiteilijan tuotanto. 
Uudelleenlue suosikkisi tai tutustu lukemista odottaviin runoi-
hin tai proosaan, alkaen kokoelmasta Ei muuta kuin hiukset 
päässä (1980). 

Suosituksena yhteisesti luettaviksi teksteiksi ovat autofiktiivi-
nen Huono iho (1986) Kalevankadun kellarin kuvauksineen, 
parisuhdekuvaukseksi tulkittava Sisilisko ja minä (1991) sekä 
tuorein kokoelma Banana Split: runoa ja proosaa (2020), joka 
on ehdolla Tanssiva karhu -runopalkinnon saajaksi. Kuuntele 
Yle Arenassa Kaarinan ja Banana Splitin esittely areena.yle.fi/
audio Ajatukset, suositukset ja mielipiteet muistakin kirjaili-
jan teoksista ovat yhtälailla tervetulleita. 

Valoaalto ehti työstää valmiiksi vielä kymmenennen runoteok-
sensa Äimän käki, joka ilmestyy elokuussa 2021 Poesialta.

Tervetuloa mukaan muistelemaan Kaarina Valoaaltoa (1948-
2021) ja hänen värikkään omaleimaista kirjallista tyyliään!

Kaarina Valoaalto noin 1990

Sherrykahvitanssit

perjantai 27.8. klo 18-24 
Bottan juhlasali 2. krs, Museokatu 10,  
00100 Helsinki
Odottavan aika on ollut pitkä, mutta vihdoin se palki-
taan vuoden parhailla lepakkopirskeillä! The one and only 
Sherrykahvitanssit avaa ovensa tänä vuonna poikkeukselli-
sesti loppukesän kuumassa loppuhuumassa perjantai-iltana. 
Uudesta ajankohdasta huolimatta konsepti on ennallaan: pal-
jon ihania rakkaita jumalaisia naisia, tanssia, small talkia ja 
välitöntä tunnelmaa. Asiaankuuluvaa sherryä, kahvia ja muita 
virvokkeita unohtamatta.

Dj:n ja muut illan viihdyttäjät vahvistamme vielä lähiaikana. 
Kiillota tanssikengät valmiiksi ja merkitse päivä kalenteriisi!

Liput 10/15 € + eteispalvelumaksu. Alennus Mummolaakson 
ja Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla. Bileet ovat kaikille nai-
sille, ikäraja 18v.
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sukupolviteemalla
Lahden Setan ja Päijänne-Leaderin Heimohautomon pod-
cast-sarjassa nuori ja varttuneempi seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistön edustaja keskustelevat päivän polttavista aiheista 
maan ja taivaan välillä. Kahdessa eri jaksossa ovat keskustele-
massa myös mummolaaksolaiset Ursula ja Virva!

Sarjan jaksot julkaistaan Soundcloudissa lähipäivinä. Uusista 
jaksoista ilmoitetaan Mummolaakson facebook-päivityksissä 
ja Lahden Setan somessa. Kuuntele kännykällä, läppärillä tai 
tabletilla kesän ratoksi!

https://areena.yle.fi/audio/1-50873362?fbclid=IwAR2-hMyyzO9xJ2LysKahtTkFGlftakfv_LdChddOpf0Si33_JFlfvYVTFtk
https://areena.yle.fi/audio/1-50873362?fbclid=IwAR2-hMyyzO9xJ2LysKahtTkFGlftakfv_LdChddOpf0Si33_JFlfvYVTFtk
https://poesia.fi/teokset/aiman-kaki/
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Ulkoilupäivä Tullisaaren puistossa 
Laajasalossa

lauantai 3.7. klo 12
Päivän aikana tutustutaan kävellen Tullisaaren kulttuurihis-
toriallisesti kiinnostavaan läntiseen luonnonpuistoon ja itäi-
seen kartanopuistoon. Voit aloittaa retken omakustanteisella 
lounaalla tai virvokkeilla Pyysaaren kesäravintolassa, dipata 
uimapaikalla ja ottaa mukaan evästä iltapäivän piknikkiä var-
ten. Kansanpuiston parkkipaikalla on bajamajat. Paikalle 
pääset fillarilla tai Herttoniemen metroaseman kautta liityn-
täbussilla Lauri Mikonpojan tien pysäkille (bussit 88 ja 84) tai 
Kaitalahden pysäkille (bussi 88). 

Arvioaikataulu:

- klo 12 treffit Pyysaaren kesäravintolassa, Henrik Borgströmin 
polku 3, 00590 Helsinki. (Viikonloppuisin ruuhkainen, varaudu 
jonottamaan!) Kaitalahden pysäkiltä kävelymatka 1 km, Lauri 
Mikonpojan tien pysäkiltä 1,4 km. Vierasvenepaikkojakin löy-
tyy ravintolan asiakkaille.

- klo 13:30 treffit uimapaikalla

- klo 13:45 kävely Killingholman saaren lenkille mm. 
Kihlauskallion ja Aino Acktén huvilan kautta.

- klo 15:30 piknik puiston itäpäässä Aino Acktén huvilan ja 
piknik-paikan liepeillä

Helsingin puistojen isäksi nimetty kauppaneuvos Henrik 
Borgström loi 1800-luvun puolivälissä Tuurholmaan englan-
tilaisen maisematyylin mukaisen puiston käytäväverkostoi-
neen ja rakennutti sinne kolme huvilaa lapsilleen. 1900-luvun 
alussa Henrikin pojantyttären tytär Selma Schulmann testa-
menttasi kartanon päärakennuksen hyväntekeväisyyskäyttöön 
ja se toimi lopuksi työssäkäyvien naisten lepokotina. Siitä on 
tulipalon jäljiltä nähtävissä enää restauroitu kivijalka. Itäisellä 
niemellä oleva huvila tunnetaan nykyisin oopperalaulaja Aino 
Acktén nimellä. Hän osti huvilan tiluksineen 1901 miehensä 
Heikki Renvallin kanssa ja he järjestivät siellä kesäisin kultu-
relleja kutsuja puistokävelyineen 1920-luvulle asti. Huonon 
kuntonsa takia käyttökiellossa olevan Aino Acktén huvilan 

1. Aino Actén huvila 2. Leonard Borgströmin huvilan paikka 
3. Puutarhurin mökki 4. Entinen kalkkilouhos 5. Kagaalin 
kivi 6. Killingholman saari 7. Hallainholma  
8. Tullisaarenlahti 9. Päärakennuksen paikka  
10. Kihlauskallio 11. Deckerin huvila 12. Läntinen niemi  
13. Pyysaari      Kartanopuiston parkkipaikka
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tulevaisuus on ratkaisematta, sinne on ehdotettu perustet-
tavaksi mm. "Suomen jännien naisten museota". Lähettyvillä 
on toinen säilyneistä huviloista, Borgströmin Adele-tyttären 
ja arkkitehtimiehensä Theodor Deckerin huvila. Vävypoika 
Decker suunnitteli kaikki kolme huvilaa. 

Tullisaaren tontit siirtyivät vähitellen kaupungin omaisuu-
deksi. Retkeilypaikkana ja telttailualueena toiminut puisto 
metsittyi ja huonokuntoisia rakennuksia purettiin. Vuosina 
2002-2011 Helsingin kaupunki restauroi puiston palauttaen 
sen perusrakenteen 1800-luvun lopun mukaiseen kukoistuk-
sen aikaan, Helsingin Monrepoksi. 

Lähteet: vihreatsylit.fi/tullisaaren-kartanopuisto, yle.fi/uutiset

http://https://vihreatsylit.fi/tullisaaren-kartanopuisto/
http://https://yle.fi/uutiset/3-11729689
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Kirjallinen kahvi-ilta lukulepakoille

tiistai 21.9. klo 18 
Maikki Friberg –koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 
Helsinki
Suomessa 2021 on merkkivuosi homoseksuaalisuuden dekri-
minalisoinnille 1971 ja sairausluokituksesta poistamiselle 
1981. Ulkomaisten vapautusliikkeiden vanavedessä myös 
Suomessa ryhdyttiin - kehotuskieltopykälästä huolimatta - 
kasvavan yhteisön voimin purkamaan heteroseksuaalisuu-
den pakkoa, haastamaan patriarkaatin sukupuolirooleja ja 
tekemään seksuaalivähemmistöjä näkyväksi. Omaäänisellä 
kulttuurilla laajennettiin seksuaalipoliittisia näköaloja ja vah-
vistettiin identiteettiä. Lukupiirissä kuulostellaan näitä his-
torian kaikuja kahden aikanaan lesboutta uudella tavalla 
visualisoineen teoksen kautta.  

USA:ssa lesbonäkyvyyden ikonisimpia klassikkoja on valoku-
vaaja-elokuvantekijä JEB Joan E.Birenin 1979 omakustan-
teena julkaisema Eye to Eye: Portraits of Lesbians. JEB oli 
1970-luvulla kiertänyt Amerikkaa ja valokuvannut kaikeni-
käisiä, eri taustoista tulevia lesboja heidän jokapäiväisessä 
elämässään ja yhteisöissään. Valokuvien mukana oli arvos-
tettujen kirjoittajien, kuten Audre Lorden, Adrienne Richin, 
Joan Nestlen ja muiden kirjoituksia. Kirjassa kuvatut nai-
set jakoivat myös henkilökohtaisia tarinoitaan. Eye to Eye 
toi lesbouden marginaalista katseen keskiöön moninaisena, 
puhuttelevana, koskettavana, haastavana. Radikaali teos tar-
josi aikanaan lesbolukijoille osoituksen energisestä, vahvasta 
identiteetistä. 

Kirjan uusi painos 2021 tuo nyt tämän tärkeän ajankuvan 
uusien sukupolvien tietoisuuteen. Uuteen painokseen on 
lisätty esseet taiteilija-kirjailija Tee Corinnelta, jalkapalloilija 
Lori Lindseyltä ja valokuvaaja Lola Flashiltä. Kirja on tilat-
tavissa esim. Suomalaisessa kirjakaupassa ja Adlibriksessä. 
Arvosteluja  mm. laatulehdissä The Guardian ja Time.

Suomessa ensimmäinen kuvallinen julkaisu lesbisistä nai-
sista oli anarkofeministisen, sittemmin protoqueeriksi 
luonnehditun Extaasi-ryhmän Julmia naisia: sadomaso-
kistinaiset kertovat (Odessa 1989). Kirja oli yksi Extaasin 
taideprojekti muiden jatkeena. Ryhmä radikaalimmasta 
naiskulttuurista innostuneita ihmisiä oli lyöttäytynyt yhteen 
Helsingissä vuonna 1985. Eri kokoonpanoissa he pyöritti-
vät naiskahvilaa, kommuuniasuntoa ja s/m-klubia, järjestivät 
bileitä ja performansseja, julkaisivat Himosta rottiin –lehteä. 

Ryhmän rajojarikkovaan tyyliin toimitettu teos dokumentoi 
Extaasin toimintaa ja antoi äänen s/m-henkiselle lesboero-
tiikalle. Feminismin pornosodissa kärjistynyt vastakkainaset-
telu s/m-seksin vastustajien ja puolustajien välillä vaikutti 
Suomessakin, joten vaikka Julmia naisia herätti lesboyhtei-
sössä kiinnostunutta keskustelua sen vastaanotto ei ollut 
varauksettoman ihastunutta. 

Syysleiri 
pe-su 17.-19.9. 
Särsjärven leirikeskus, Hämeenlinnantie 357, 
17500 Padasjoki
Jos tykkäät luonnonympäristöstä, saunomisesta, peleistä ja 
naisseurasta mutta mummiksen syysleiri on vielä kokematta, 
niin eikun testaamaan. Padasjoen kirkonkylän lähettyvillä ole-
vassa leirikeskuksessa on oivalliset tilat päärakennuksessa 
majoittumiseen, ruokailuun ja seurusteluun sekä Särsjärven 
rannassa puulämmitteinen sauna, uimalaituri ja soutuvene. 
Matkaa Helsingistä on 160 km ja Tampereelta n. 115 km.

Viikonlopun ohjelmassa on säiden ja kiinnostuksen mukaan 
pihapelejä mölkystä pingikseen, älyttömiä seurapelejä, 
istuskelua nuotiopaikalla kahvitellen, rupattelua takkatu-
len ääressä, tutustumista uusiin ihmisiin ja hyvää ruokaa. 
Luonnon helmassa voi ulkoilla, sienestää, marjastaa, kalastaa 
ja soudella omaan tahtiin tai kimpassa.

Majoitus 2-4 hengen huoneissa. 
Koirat ovat sallittuja. 

Mukaan lakanat, pyyhe, sauna-
oluet ja iltavirvokkeet. Omat pin-
gismailat, kalastusvälineet tms 
liikuntavarusteet voi myös tuoda 
mukana.

Perjantai-illasta sunnuntaihin kestävän täysihoitoviikon-
lopun hinta on Mummolaakson jäsenille 100€ ja ei-jäse-
nille 150€. Ilmoittautumiset: info@mummolaakso.fi, maksu 
Mummolaakso ry:n tilille IBAN FI16 6601 0001 1859 82. 
Paikat varataan maksujärjestyksessä.

https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/15/jeb-lesbian-photographer-eye-to-eye-republished-joan-e-biren
https://time.com/5938729/eye-to-eye-portraits-of-lesbians-jeb/
https://www.parinpelto.fi/sarsjarven-homepage/
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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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Vuosikokouksessa valittu hallitus 2021
Etäkokouksena 25.4. pidetyssä vuosikokouksessa yhdistyk-
sen hallituspaikkojen enemmistö pysyi totuttuun tapaan 
pitkän linjan aktiivien naisittamina. Puheenjohtajana jatkaa 
Minna Hirvonen ja varapuheenjohtajana Virva Hepolampi. 
Varsinaisina jäseninä toimivat jäsenrekisterivastaava Anitta, 
taloudenhoitaja Nina, sihteeri-Mia, Anneli ja Ursula. Edellisen 
vuoden varajäsenistä jatkavat graafikko-Liisa, Sanna, Teija ja 
Tiina. 

Uutena varajäsenenä hallitukseen liittyi Minna alias Minsku, 
joka kuvailee itseään näin:

Luonteeltani olen sosiaalinen ja iloinen sekä innostun hel-
posti kaikennäköisistä asioista. Olen lievästi erähenkinen 
kansan LED-lamppu (ent. kansankynttilä). Esitän asiani jos-
kus ärsyttävän mustavalkoisesti, vaikka todellisuudessa olen 
hyvin harmaalla alueella. Harrastan koirani kanssa lenkkei-
lyä ja pitkittynyttä remonttisotaa rintamamiestaloni puo-
lesta. Mummolaakson tapahtumiin olen osallistunut pitkään. 
Toivon voivani olla nyt myös avuksi niiden järjestämisessä. 
Lempivärini on sateenkaaren värit.   - Minsku

Varautuminen vanhuuteen -luennon antia
Mummolaakso järjesti yhdessä Setan seniorityön kanssa 
5.5.2021 etäluennon Vanhuuteen varautuminen ja oikeudel-
linen ennakointi. Luennolla saatiin paljon tietoa yleisesti van-
huuteen varautumisesta, josta löytyy lisää infoa Vanhustyön 
keskusliiton nettisivuilta  https://vtkl.fi  sekä www.vanhene-
minen.fi -sivustolta. 

Sieltä löytyy esimerkiksi Muistiliiton hoitotahtolomake, joka 
kannattaa tallentaa täydennettynä Omakantaan. Hoitotahto 
on vapaamuotoinen ohje siitä kuinka haluat itseäsi kohdel-
tavan esimerkiksi vakavan sairauden yllättäessä tai laitoshoi-
dossa. Hoitotahtolomakkeessa ei tarvitse olla todistajia toisin 
kuin testamentissa tai edunvalvontavaltuutuksessa, jotka on 
syytä tehdä ammattilaisen ohjauksessa ja säilyttää esim. pan-
kin tallelokerossa.

Teatterivierailu Norminäytelmän 
esitykseen

lauantai 13.11. klo 19 
KokoTeatteri, Hämeentie 3, 00530 Helsinki
KokoTeatterin syksyn pääteos on sukupuolen ja seksuaalisuu-
den normeja käsittelevät Norminäytelmä. Näytelmän tekstin on 
kirjoittanut Marjo Niemi ja produktion ohjaa Anna Veijalainen. 
Esityksen neljä näyttelijää tekevät siinä neljäkymmentä roolia, esi-
tys on hillitön ja tuhlaileva kuin luonto itse. Karnevalistisen tun-
nelman lavalle luovat upeat näyttelijät Cécile Orblin, Petriikka 
Pohjanheimo, Cristal Snow ja Jani Toivola.

Normit nopeuttavat laumojen toimintaa ja nopeus hyödyttää 
monia. Normeihin on turvallista maastoutua. Mutta entä jos ei 
pysty? Kaikki tunteet eivät synnykään itsekseen sinussa, vaan 
siellä missä normit määritellään. Minkälainen sinun pitäisi nii-
den mielestä olla? Millaista on?

Esityksen jälkeen voimme jäädä keskustelemaaan esityksestä ja 
hengailemaan teatterin lämpiöön. Näytelmätyöryhmän edus-
taja on luvannut kertoa meille esityksen synnystä. Virvokkeita 
voi ostaa aulabaarista.

Hinta 24 euroa Mummolaakson jäsenet ja 29 euroa ei-jäsenet. 
Ilmoittautuminen ja maksu Mummiksen tilille Ålandsbanken 
FI16 6601 0001 1859 82 viimeistään 13.10.

Jäsenrekisteri siirtyy FloMembersiin
Mummolaakson jäsenrekisteriä ollaan siirtämässä paikalli-
sesti ylläpidetystä Excel-tiedostosta FloApps Oy:n sähköi-
seen FloMembers-palveluun. Jäsentiedotteet ja jäsenlaskut 
lähetetään jatkossa sähköpostitse suoraan FloMebersistä. 
Palvelun tarjoaa Seta jäsenjärjestöilleen, jonka vuoksi myös 
Seta voi lähettää Mummolaakson jäsenille vuosittain joitain 
uutiskirjeitä.

Henkilötietojasi säilytetään turvallisesti EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti SSL-suojattuina, sala-
sanat kryptattuina ja järjestelmää monitoroidaan ympäri 
vuorokauden.

Saat lähiaikoina sähköpostitse lisätietoja siitä, miten pääset 
kirjautumaan rekisteriin henkilökohtaisten tietojesi tarkista-
miseksi ja korjaamiseksi. Voit edelleen ilmoittaa muutoksista 
myös meilaamalla info@mummolaakso.fi. Sähköpostiosoite 
on järjestelmässä pakollinen tieto, sen päivittäminen on 
ensiarvoista.

Mukavaa kesää kaikille!

http://mummolaakso.fi/ajankohtaista/
https://www.facebook.com/groups/mummolaakso
www.facebook.com/mummolaaksory
https://vtkl.fi
http://www.vanheneminen.fi
http://www.vanheneminen.fi

