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5.10.1996 yhden-
toista ihmisen voi-

min perustettiin DreamWear Club 
ry., ihan rekisteröity yhdistys. 
Kaksikymmentä vuotta on jon-
ninmoinen ikä yhdistyksellemme. 
Synttärijuhlinta alkaa kevättapaa-
misessa Hauholla. No, pikkuisen 
etuajassa. Syksyllähän se yhdistys 
perustettiin. Sattuu kuitenkin niin, 
että tänä keväänä tulee olemaan 
kolmaskymmenes viikonloppu-
tapaaminen Wuolteen kartanolla, 
joten juhlitaan sitäkin samalla. 
Muistellaan menneitä, nautitaan 
nykyhetkestä ja ideoidaan yhdis-
tyksen tulevaisuutta. 

Eihän tietenkään sukupuo-
len ilmaisun moninaisuutta eikä 
transvestismia tai muutakaan 
trans*olemista vuonna 1996 kek-
sitty. Viime vuotisen vierailija-
luennoitsijan, (trans)historian 
tutkijaTom Linkisen luento jul-
kaistaan lehdessämme, ensim-
mäinen, antiikin aikaa käsittele-
vä osa tässä numerossa. Opimme 
antiikin kertomuksista ainakin 
sen, että sukupuolen ja sukupuo-
lisuuden muunnelmat ovat ihmis-
kunnan historian ikäisiä. Toivon, 
että muutkin akateemiset tutkijat 
innostuvat ja kehtaavat kirjoit-
tamaan lehteemme. Trans* on 
muotiaihe vaikkapa sukupuolen 
tutkijoiden opinnäytetöissä, mut-
ta tulokulma on yleensä sellainen, 
että esimerkiksi transvestismi jää 
täydellisesti katveeseen. Aina-
kaan itse en ole löytänyt ensim-
mäistäkään opinnäytetyötä viime 
vuosilta. Jos joku osaa etsiä pa-
remmin, niin ilmoittautukoon! 

Jos aikoinaan antiikissa, niin 
on meidänkin ajassa ollut monen-
moista ja vilkastakin toimintaa jo 
ennen DwC:tä, tietenkin. Psyke 
ry:n suojissa toimi transvestiitteja 
ympäri valtakuntaa. Moni viihtyi 

80-luvun puolessa välissä tiit-
tien kahvi-illoissa Setan tiloissa 
ja mainiossa ravintola Gambri-
nissa kävelyroballa. Painamme 
tässä numerossa näköispainoksia 
Psyken toimittaman 96-lehden 
sivuista, kunniajäsenemme BB:n 
arkistoista, kuusseitkytlukujen 
vaihteesta. Silloisten tiittitoimit-
tajien, Brigitten ja Birgittan, teks-
tejä lukiessa tulee mieleen kysyä, 
että miten vähän maailma on lop-
pujen lopuksi muuttunut! Aikaa 
on kulunut lähes puoli vuosisataa 
ja edelleen samat huolet, häpeä 
ja stigma. Sama pyrkimys löytää 
samanmielistä seuraa, sama toive 
hyväksynnästä ja nähdyksi tule-
misesta. Sama itsensä kieltäminen 
ja erilaisuutensa salaaminen. Ja 
niin se taisi olla siellä antiikinkin 
maailmassa, karkeasti yleistäen. 

Siirtykäämme Mikko Väisäsen 
jutun ja Sinuiksi-puhelinpalvelun 
esittelyn kautta nykyisyyteen ja 
tulevaisuuteenkin. Hauhon lau-
antain esiintyjäksi on lupautunut 
Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton lasten- ja nuorten puhelin-
palvelun kehittäjä Heidi Holappa 
kertomaan MLL:n palveluista. 
Jos oikein ymmärrän, niin hyvin 
paljon samankaltaisilla tavoitteil-
la ja keinoillakin on MLL ja Si-
nuiksi liikkeellä. On maailma, tai 
ainakin kotomaamme, kuitenkin 
muuttunut ja muuttuu, vaikka pie-
nin askelin ja vaikka välillä taka-
perin askeltaen, eteenpäin ja pa-
remmaksi. Nuori saa luvan kanssa 
kertoa ongelmistaan, aikuinen 
saa auttaa pelkäämättä rikoslakia. 
”Yhdenvertainen vanhuus”-pro-
jekti on menestys ja toivottavasti 
vanhustyö vakiintuu osaksi Setan 
toimintaa, niin että iäkkäämpikin 
ihminen saa joskus tulevaisuudes-
sa olla oma itsensä. 

Dwc on jäsenmäärältään ja re-

sursseiltaan piskuinen yhdistys ja 
voimme vain katsomosta hurrata 
isoisten toimijoiden tärkeää va-
listus- ja vaikuttamistyötä. Onko 
näin? Millainen yhdistys halu-
amme olla ja mitä tehdä? Viime 
syksynä ainakin teimme jäsenky-
selyn, jonka tuloksia nyt puretaan. 
Järjestämme Hauholla perjantaina 
”tulevaisuusseminaarin”, jossa 
jokainen saa avata suunsa, sanoa 
kehut ja kiukut ääneen ja visi-
oida yhdistyksen tulevaisuutta. 
Voisimme miettiä, miten ja missä 
laajuudessa yhdistyksemme on ja 
haluaa olla  1) ihmisoikeusjärjestö 
2) kansalaisjärjestö ja 3) palvelu-
järjestö. Tottakai tälläinen jaotte-
lu on epämääräistä mutta antanee 
jotain raamia keskustelulle. Var-
sinaisissa vuosikokouksissa aika 
ei koskaan riitä käydä kunnollista 
keskustelua mistään käytännön-
kään asioista, saati mistään peri-
aatteellisista tavoitteista. Jospa 
edes jäsenhankintaan, tiedotuk-
seen, kokoontumispaikkoihin ja 
muihin tämäntyyppisiin asioihin 
saataisiin hyviä ideoita, kotisivu-
jen sisältötoivomuksia, kahvit-
telutoiminnan organisoimista eri 
paikkakunnille. 

Siis tapaamme synttäreillä 13.-
15.5, ainakin vielä tämän kerran 
Hauholla ja juhlimme itseämme 
arvovaltaisen kutsuvierasjoukon 
kera. Syksyllä juhlavuosi jatkuu, 
mahdollisesti suunta silloinkin 
Hauholle, ellei muuta keksitä. Ja 
myöhemmin marraskuun 5. päi-
vä tapahtuu jotain spektaakke-
linomaista. HeSeta ry. täyttää 25 
vuotta ja ravintola Kaisaniemi on 
varattu yhteisille synttärijuhlille 
työnimellä Back to the Future! 
Merkatkaa jo kalenteriinne. 

  
Krisse

L E H D E N  S I L M U J A ,  A J A T U K S E N  V E R S O J A
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SinuikSi tulemiSta – lempeää karaiStumiSta 
omakSi itSekSi       teksti: mikko Väisänen

Pienenä minulla oli salaisuus. 
Tilaisuuden tullen painoin pää-
häni äidin kesäräyskän, ruuvasin 
korviini olkapäille yltävät hopea-
riipukset ja verhouduin muovihel-
min somistettuun morsiuspukuun. 
Tunne oli kutkuttava ja omanoloi-
nen. Jossain kohtaa saatoin tulla 
nähdyksi äidille ja siskolle, mut-
ta isälle salaisuutta ei jaettu. Isä 
edusti elämässäni miehekkyyden 
ruumiillistumaa, hän oli lihaksi-
kas alfauros, poliisi, merimies, ja 
sellainen katseen vangitseva soti-
las, joka sai naapurin rouvien päät 
kääntymään kylän raitilla.

Olisin kovasti tahtonut olla isä-
ni kaltainen. Ehkä siksi, että koin, 
että niin kuuluisi olla. Minua kan-
nustettiin aktiivisesti sukupuolio-
letuksiin, vaikka tiesin sisimmäs-
säni, että minua puhuttaa myös 
naisellisuus. 

Murrosiässä – vastaan hangoit-
telustani huolimatta – tunsin sek-
suaalista vetoa miehiä kohtaan. 
Tunsin taipumuksestani suurta 
häpeää. Suuren, moninkertaisen 
salaisuuden kantaminen sisällä vei 
voimia, olin epävarma ja jatkuvan 

kiusaamisen kohde. En voinut ker-
toa opettajalleni, että minua kiu-
sataan siksi, etten istu oletuksiin. 
Päätin kestää, kärsiä hiljaa. Tätä 
sisukkuuttani olen myöhemmin ih-
metellyt, sillä moni muu vastaavan 
paineen alla oleva ei ole kestänyt. 

Kävin jopa kaatajapapin luona 
nuorena aikuisena, jotta minusta 
tulisi ”normaali”. Papin kosketus 
sai minut antamaan sananmukai-
sesti ylen. Onneksi pian tämän 
jälkeen rakastuin ensi kerran tur-
valliseen, ihanaan mieheen, jonka 
kanssa saattoi perustaa pienen per-
heen ja paeta maalle maailman pa-

huutta. Pienin askelin uskaltauduin 
vähitellen omaksi itsekseni. Raotin 
ensin kaapin ovea vähän, mutta lo-
pulta tulin ulos täydellä rytinällä. 
Minulla oli nälkä hyväksynnälle 
ja janosin sitä kaikilta. Jälkeenpäin 
ajatellen minulle olisi ollut hyö-
tyä siitä, että olisin osannut myös 
suojata itseäni, käyttää harkintaa ja 
kypsytellä identiteettiäni rauhassa 
vailla paineita ulkopuolisesta oi-
keutuksesta olemassaololleni.

Luontevana jatkomana omalle 
ulostulo-missiolleni oli tehdä gra-

du sateenkaari-ihmisten oikeuk-
sista. Tiedostavana opiskelijana 
rikoin pukeutumisellani normeja. 
Raikuvan kirjava olemukseni, kak-
simetrisine sateenkaarihuiveineen 
ja erivärisine kenkineen tunnistet-
tiin kaukaa. Halusin olla neutri. 
Siksi yllätyin, jos joku vaikka-
pa kauppajonossa määritti minut 
”vain” mieheksi. Opintojen jäl-
keen kauhdutin vaatetukseni mel-
ko harmaaksi, sillä huomiota he-
rättävä olomuoto merkitsi samalla 
alituisena silmätikkuna olemista. 

Vasta valmistuttuani yksi tutuis-
tani sai minut maaniteltua mukaan 
vertaisryhmään. Olin ajatellut, ett-
en kaipaa sellaista sosiaalihömpäl-
tä haiskahtavaa nynnyilyä. Onnek-
si menin mukaan, sillä jäin hyvällä 
lailla koukkuun. Meitä on monek-
si, kahta samanlaista matkanteki-
jää ei ole, eikä ”oikeita” lokeroita 
tai määritelmiä, jotka sopisivat jo-
kaiselle. Silti vertainen on kokenut 
jotain samankaltaista kuin minä tai 
sinä. Samuuden, tutulta tuntuva 
kokemus on äärimmäisen hyvää 
tekevä. Kerrankin voi olla oma it-
sensä ilman selittelyjä ja toinen jo 
pelkällä läsnäolollaan viestii, että 
olet tullut kotiin. 

Nykyisin, kuvaan itseäni joko 
homomieheksi tai – tilanteen ol-
lessa turvallinen ja otollinen – an-
droseksuaaliksi ja androgyyniksi 
ihmiseksi, jolle sukupuoli on val-
loittava leikki. Tunnen edelleen 
ajoittaisen kaipuun painaa kesärä-
yskän päähäni.

Mikko

Mikko Väisänen
Pirkanmaan Setan ja sen
tuki- ja neuvontapalvelun
(Sinuiksi) toiminnanjohtaja
mikko.vaisanen@pirkanmaanseta.fi

6-vuotias Mikko tiesi moninaisuudestaan jo pienenä. Vasta aikuisena 
hän sai varmuutta ja vahvistusta sille, että omanlaisuus on rikkaus ja 
voimavara. Nyt 42-vuotiaana hän on unelmatyössään.
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Valtakunnallinen 
tuki- Ja neuVonta-
palVelu
– WWW.SinuikSi.Fi

Pirkanmaan Seta ry:n hallin-
noima Sinuiksi-hanke ylläpitää 
monikanavaista, valtakunnallis-
ta palvelua, josta saa puhelin- ja 
verkkotukea ammattilaisilta ja ver-
taisilta. Palvelu perehdyttää sen-
sitiiviseen kohtaamiseen, tuottaa 
käytännönläheistä tietoa nähdyksi 
tulemisesta sekä tukee vertaisryh-
mätoimintaa. 

Puhelin- ja verkkopalvelusta saa 
tukea seksuaaliseen suuntautumi-
seen ja/tai sukupuolen moninai-
suuteen liittyvissä kysymyksissä. 
päivystys on avoinna maanan-
taisin klo 19–21 ja torstaisin klo 
19–21.  Voit soittaa numeroon: 044 
3002355 tai lähettää kysymyksesi 
suojatun verkkopalvelun kautta 
anonyymisti: www.sinuiksi.fi. Voi 
myös lähettää sähköpostia osoit-

teeseen: neuvontapalvelu@sinuik-
si.fi

Yhteydenottoihin vastaavat per-
he- ja psykoterapeutti Jussi nissi-
nen ja seksuaalineuvoja tommi p. 
pesonen. 

Useimmiten kysymys liittyi 
ulostuloon omana itsenä läheisil-
le ja perheelle. Vuonna 2015 Pal-
veluun oltiin yhteydessä yli 880 
kertaa. Yhteydenotto koskettivat 
sukupuoli-identiteettiä, seksuaa-
lista suuntautumista, seksuaalisia 
mieltymyksiä ja ihmissuhteita.

Sinuiksi-vertaisryhmät 
verkossa

Sinuiksi-palvelu järjestää verk-
kovertaisryhmiä, jotta jokaisella 
sateenkaarevalla suomalaisella on 
mahdollisuus saada liveaikaista 
vertaistukea kotipaikastaan riippu-
matta. Säännöllisesti kokoontuvia 
Sinuiksi-chat-teemaryhmiä on nel-
jä, joiden aiheina ovat sateenkaa-
rinuoret, hengellisyys, sukupuolen 

moninaisuus ja seksuaalivähem-
mistöt. Verkkoryhmät on löydetty 
hyvin.

Vertaisvälitys puhelimitse
Sinuiksi-palvelun kautta voi 

varata keskusteluajan sateenkaari-
vertaisen kanssa. Mukana on eri-
ikäisiä ja -taustaisia vapaaehtoi-
sia mm. aseksuaali, panseksuaali, 
transvestiitti, muunsukupuolinen, 
lesbo, homo, bi, sateenkaarinuoren 
vanhempi, transfeminiini, trans-
maskuliini sekä sateenkaarihen-
kilöitä, jotka voivat keskustella 
ikääntymisestä, hengellisyydestä, 
mielenterveydestä tai päihdetaus-
tasta omien kokemustensa pohjal-
ta.

Sinuiksi-palvelu tekee yhteis-
työtä mm. DWC:n ja Transtukipis-
teen kuten myös Setan alueellisten 
jäsenjärjestöjen kanssa. Palvelun 
rahoittaa RAY.

Lisätietoja: www.sinuiksi.fi

Sinuiksi-palvelussa toimivat Jussi Nissinen, Mikko Väisänen 
ja Tommi P. Pesonen.



Carpe Diem
teksti ja kuvat: minna-maaria

Carpe diem – tartu hetkeen. Se 
on ollut lempisanontojani siitä 
saakka, kun ahmin silmilläni elo-
kuvaa ”Kuolleiden runoilijoiden 
seura”, jossa edesmennyt Robin 
Williams rikkoi ajattelun ja toi-
minnan rajoja kirjallisuuden opet-
tajana. 

On ollut ilo testata hetkeen 
tarttumisen metodia käytännös-
sä viimeisen kymmenen vuoden 
aikana, alkaen kaapista tulosta, 
jatkuen toimintana monilla vai-
kuttamisen foorumeilla ja päätyen 
jääkenttien parrasvaloihin.

Luulin olevani vallan pätevä 
teeman soveltamisessa, kunnes 
viime vuoden alusta saakka olen 
saanut kokea, mitä hetkeen tart-
tuminen oikeasti on. Löydettyäni 
valkoisille taitoluistimilleni pit-
källisen etsinnän jälkeen kotipe-
sän Iisalmen jäähallista hoksasin 

tarvitsevani luistimiin hyppyterät 
perusterien sijaan, kuukauden har-
joittelun kokemuksella – vaikken 
uskaltanut edes ajatella tekeväni 
hyppyä!

Kun olin Helsingissä ostamas-
sa uusia teriä, esittelin samalla 
harjoittelukalenteriani, jossa oli 
merkintöjä koko kevääksi. Luis-
teluliikkeen yrittäjä Inka oivalsi 
saman tien toiveensa toteutuvan. 
Hän oli etsinyt sopivaa ”uhria” jo 
pitkään ystävälleen, osa-aikaisel-
le luisteluvalmentajalle, Eliselle. 
Intohimo ja lajirakkaus olivat va-
linnan perusteet, vaikken kenties 
edustanutkaan ennakkoon ajatel-
tua tyyppiä. Itse olin täysin tietä-
mätön siitä, että luistelu-urani sai 
tuossa hetkessä ihka uuden kään-
teen.

Käytännössä idea näki päivän-
valon Setan historiaseminaarissa, 

jossa kuulijoiden joukossa istui-
vat niin Inka kuin Elisekin. Tilai-
suuden lopuksi arvon naiset kaap-
pasivat minut väliinsä, suuntana 
viiniravintola. Muutama ystävä 
jäi portaikkoon kyselemään, että 
minne olet menossa. En tainnut 
osata vastata.

Kuohuviinin nauttimisen lo-
massa Elise vakavoitui, otti vah-
van katsekontaktin, ja sanoi:  ”Jos 
olet noin hullu, että aloitat taito-
luistelun viiskymppisenä nollata-
solta, lähdet haastamaan kaksina-
paista sukupuolijakoa ja tähtäät 
aikuisharrastajien MM-kisoihin, 
niin minä valmennan sinut sinne!” 
Halausten jälkeen puhe kiertyi ki-
sasuunnitelmiin. Oma aikatauluni 
sai huutia – ensimmäisiin kisoihi-
ni oli suunnittelemani 28 kuukau-
den sijasta neljä kuukautta! 

Lintu nousee lentoon, 
1 % ajasta. Tallinnan 
kisakuva on 23.1.-16
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Kokemus harjoitella kisaohjelma vähäisin tai-
doin oli hurja ja ensimmäinen kilpailu Kuopiossa 
ikimuistoinen. Periksi ei annettu ja yleisön sympa-
tia oli raivoisa. Tuomarit olivat ymmällään niin ko-
reografiasta kuin kisa-asustakin, mutta valkkuni oli 
valmis kertomaan sen, missä mennään. Olin saanut 
järkkymättömän puolustajan omalle tekemiselleni!

Kisan jälkeen koitti kesä ja heinäkuun leirilläm-
me Elise päätti aikaistaa MM-kisojen ajankohdan-
kin kahdella vuodella, kesäkuuhun 2016. Siitä alkoi 
prosessi, joka alkoi käskyllä harjoitella oma koreog-
rafiani ja harjoitella se. Marraskuussa Elise ilmoit-
ti, että se pistetään uusiksi. Kun totesin, että ”et oo 
tosissasi”, sain saman tien valkkuni iholle ja selke-
äsanaisen puhuttelun siitä, kumpi tekee päätökset. 
Epämukavuusalueelle on mentävä ja pitkälle – oh-
jelmaan on saatava mukaan käsiä, ilmettä, vaikeut-
ta ja vauhtia, vaikka itkun kautta. Yhteenotto johti 
siihen, että ote tiukkeni ja meno on sen jälkeen ollut 
sangen määrätietoista. Menossa on kauden seitsemäs 
ohjelmaversio. Matkan varrelle on mahtunut vaati-
via harjoitteita ja pitkiä keskusteluja, mutta samalla 
yhteistyömme on nivoutunut koko ajan paremmin ja 
paremmin yhteen. Olen kumminkin onnistunut pi-
tämään sanani, jonka annoin Inkalle ennen ensim-
mäistä jäätreeniä Elisen kanssa: ”En taatusti anna 
periksi sille naiselle, en ikinä!”

Kun olen elänyt uutta asennemaailmaa luistelu-

maailmassa todeksi ja todennut sen tehokkaaksi, niin 
olen väistämättä imenyt siitä vaikutteita muuhunkin 
elämään. Pari kuukautta sitten aloin Facebookin 
”Kumma verkosto”-sivustolla peräänkuuluttaa osal-
listujilta vastuunkantoa ja epämukavuusalueelle me-
noa. Ajauduin sanaharkkaan heidän kanssaan ja lo-
pulta minut heitettiin ulos ryhmästä. Peräkaneettina 
pistin kumminkin viestiä ulosheittäjälle ja vertasin 
heitä perussuomalaisiin, kritiikin siedon olematto-
muudessa. Vastausta en saanut!

Kieltäydyin myös EuroGames-seminaarin pu-
heenvuorosta, kun en halunnut mennä pahoittamaan 
osallistujien mieltä. En näe nimittäin mitään järkeä 
siinä, että ehdoin tahdoin mennään omaan kuplaan 
urheilemaan ja samalla valitetaan syrjinnästä. Perus-
seuroissa toki välillä hieman kolisee, mutta samal-
la oppii pitämään puoliaan. Ja samalla muille tulee 
mahdollisuus oppia edes jotain vähemmistöjen elä-
mästä.

Tätä rataa kun elämä jatkuu, johtotähtinä uuden 
oppiminen ja epämukavuus Elise-valkun ohjeilla ja 
määräyksillä, niin missäköhän sitä ollaan parin vuo-
den päästä. Toivottavasti MM-kisojen palkintopal-
lilla, mutta paljon varmemmin piikkinä lihassa, niin 
trans- kuin cis-ihmisilekin!

Minna-Maaria

Siipirikkko lintu rähmällään, 99 % ajasta. Oulunkylän treenikuva 17.1.-16
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DWC teki avoimen nettikyse-
lyn toimintansa ja palveluidensa 
toimivuudesta ja merkityksestä 
jäsenistölleen ja asiasta kiinnos-
tuneille. tulokset raportoitiin 
alustavasti Hauhon syystapaa-
misessa 3.10.2015.   Vastaajia oli 
tuossa vaiheessa 86 kappaletta. 
tulokset antoivat pohjaa syys-
kokouksessa hyväksyttyyn toi-
mintasuunnitelmaan ja toisaalta 
muutenkin toiminnan suuntaa-
miseen käytännön tasolla. kii-
tämme kaikkia vastaajia arvok-
kaasta tuestanne.

DWC:n palveluiden toimivuu-
teen ja merkitykseen liittyvän laa-
jan kysymyspaketin lisäksi kartoi-
tettiin hieman vastaajien suhdetta 
yhdistykseen ja vastaavien trans-
ihmisten elämäntilannetta. Tässä 
artikkelissa kerrotaan vastauksista 
ja kommentoidaan niitä yhdistyk-
sen nykyisen ja tulevan toiminnan 
näkökulmasta.

Vastaajien taustatiedot
Vastaajista valtaosa oli yli 

25-vuotiaita ja noin 40 prosenttia 
yli 50-vuotiaita.  Noin puolet vas-
taajista oli Etelä-Suomesta ja suu-
rista kaupungeista.  

Vastaajista 84% oli transihmisiä 
ja puolisoita ja muuten kiinnostu-
neita oli molempia 8%. Transihmi-
sistä 23% oli tranmaskuliineja ja 
77% transfeminiinejä. Transihmi-
sistä n. 30% koki syntymässä ole-
tetun sukupuolen täysin vieraaksi 
ja muut vaihtelevasti. Yli puolet 
heistä koki toisen kuin syntymässä 
määritetyn sukupuolen täysin tai 
paljon omakseen. 35% transihmi-
sistä ilmoitti elävänsä tämän toisen 
sukupuolen mukaisesti jatkuvasti 
ja yli 60% joko päivittäin tai jatku-
vasti. 36% ilmoitti tekevänsä näin 
täysin vapaasti ja vain 7% vain ko-
tona tai ei lainkaan. 28% ei salaa 
olemistaan ollenkaan, noin puolet 
on kertonut heille, joiden haluaa 
tietävän ja  n. 4% ei ole kertonut 

kenellekään. Noin puolet kokee 
elinympäristön suhtautuvan posi-
tiivisesti ja 22% sen olevan jopa 
kannustava voimavara. 20% kokee 
ympäristössään olevan pääosin ne-
gatiivinen suhtautuminen.  n. 15% 
on vailla mitään fyysisiä kontakte-
ja muihin transihmisiin, kun taas 
n. 60% ilmoitti tavanneensa muita 
transihmisiä lukuisia kertoja.

Kaikista vastaajista oli yhdistyk-
sen jäseniä n. 40% ja entisiä jäseniä 
n. 7%. DWC:stä he olivat kuulleet 
valtaosin netin kautta. Pieni osa 
oli kuullut siitä myös kavereilta, 
lehdistä tai tukihenkilöiltä. Sellais-
ten ei-jäsenten, joille jäsenyydes-
tä voisi periaatteessa olla hyötyä, 
kommenteissa ilmeni liittymättö-
myyden syinä korkea jäsenmaksu, 
kyvyttämyys ottaa osaa toimintaan 
ja tyytymättömyys yhdistyksen 
toimintaan jossain sen historian 
vaiheessa.  Jotkut vastaajat olivat 
kokeneet jäseneksi liittymisen ny-
kyjärjestelmässä ylivoimaisen vai-
keaksi.

Vastauksissa esiintyi useita 
kommentteja siitä, että yhdistyk-
sen hallituksen jäsenet olisivat ta-
kavuosina antaneet ymmärtää, että 
yhdistys on vain transvestiiteille. 
Yhdistyksen uusituissa säännöissä 
korostetaan kuitenkin sukupuolen 
moninaisuutta ja toisaalta useat 
yhdistyksen aktiivijäsenet ovat 
sukupuolenkorjausprosessissa tai 
harkitsemassa sitä. On myös ko-
rostettava, että yhdistys ottaa mie-
lihyvin vastaan myös transmasku-
liineja jäseniä.

Syys- ja kevättapaamiset
Hauhon puolivuosittaiset vii-

konlopputapaamiset koettiin mel-
ko toimiviksi.  Ne näyttävät  ole-

DreamWearClub ry:n JäSenkySelyn 
tulokSet SykSyltä 2015
teksti: anukatariina  kuvat poimittu Helgan toimittamasta DwC:n 10-vuotishistoriikista
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van erityisen merkityksellisiä 
puolisoille. 

Erityisen hyväksi niissä koettiin 
niin transvestiittien kuin heidän 
puolisoidensakin vertaistuki, tut-
tujen tapaaminen ympäri Suomea, 
esteetön ja suojaisa pukeutuminen, 
meikkauspalvelut, dialogi poliit-
tisten päättäjien kanssa sekä ruoka 
ja majoitus kohtuulliseen hintaan.

Kehitettävääkin löytyi paljon: 
Paikkaan oltiin tyytymättömiä niin 
fasiliteettien, hinta-laatu-suhteen 
kuin (eteläisen) sijainninkin suh-
teen. Ajankohtaan toivottiin vaih-
telua. Ohjelmaan kaivattiin enem-
män toiminnallisuutta, musiikkia, 
poliitikkoja, retkiä ulkomaail-
maan. 

Tähän toivelistaan voi todeta, 
että tapaamiset ovat sisältäneet 
lähes poikkeuksetta toiminnalli-
suutta, musiikkia, poliitikkoja ja 
retkiä ulkomaailmaan.  Retkiä on 
järjestetty hieman säästellen, kos-
ka viikonlopputapaamisissa on 
ollut osa sellaisia ihmisiä, jotka ei-
vät vielä uskalla lähteä ulos. Tässä 
suhteessa teatteriviikonloput ovat 
olleet ennen kaikkea ulosmenoon 
rohkaisevia tapahtumiamme. Pai-
kan suhteen olemme kuumeisesti 
etsimässä uutta paikkaa Hauhon 
sijalle. Sijaintia ei haeta kauhean 
pohjoisesta, koska jäsenistön val-
taosa on Etelä-Suomesta. Ajan-
kohta määräytyy sääntömääräisten 
kevät- ja syyskokousten rytmin 
mukaan.

Vertaistuki-illat (kahvi-illat)
Kahvi-illoiksi kutsuttuja ver-

taistuki-iltoja pidetään noin kaksi 
kertaa kuussa Helsingissä Setan ti-
loissa, joissa on myös mahdollista 
pukeutua tilaisuutta varten omas-
sa pukeutumistilassamme. Muista 
paikkakunnista Turussa, Oulussa 
ja Jyväskylässä on vertaistuki-ilto-
ja paikallisten HLBTI-järjestöjen 
kanssa yhteistyössä.

Kahvi-iltoja pidettiin suhteelli-
sen toimivina. Transihmiset pitivät 

niitä jossain määrin toimivampina 
ja tärkeämpinä kuin puolisot. 

Hyvää niissä todettiin olevan 
vertaistuki, tuttujen ja uusien tut-
tavien tapaaminen, hyväksyvä, 
vapaa ja lämmin tunnelma sekä 
esittelyt ja vierailevat asiantuntijat.

Helsingistä mainittiin erikseen 
juuri sopiva määrä vuosittain ja se 
että niitä pidetään myös muualla-
kin kuin Helsingissä, sai erityis-
maininnan.

Niitä kuitenkin toivottiin lisää 
muille paikkakunnille sekä mui-
hin tiloihin kuin Seta:lle, esim. 

HeSeTa:ssa. Viikonpäiviä toivot-
tiin vaihtelevammiksi, myös vii-
konloppuina. Osaa illoista ehdo-
tettiin ”avoimiksi” myös asiasta 
kiinnostuneille. Tiedotusta illoista 
toivottiin tehokkaammaksi, esim. 
ilmoituksia avoimista illoista ylei-
siin lehtiin. Puolisoita toivottiin 
myös enemmän mukaan.

Kommenttina toiveisiin voidaan 
todeta, että HeSeTa:lla on omat 
vertaistuki-iltansa ja toisaalta Se-
talla on pukeutumishuoneen myö-
tä sopivammat tilat. Viikonpäivät 
riippuvat myös emäntien aikatau-

Är-Yyn ensimmäinen hallitus 
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Joskus -70luvulla oli eräs 
yksinäinen ujo neito.....

• Joka ei oikein itsekään
tiennyt miksi mekossa 
oli niin paljon mukavampaa 
Eikä taatusti uskaltanut
siitä kenellekään hiiskua
mitään....joten ei voinut 
aavistaakaan että oli paljon 
muitakin

Vaikka olihan heitä, pirteissä ja 
pelloilla ympäri maata...



11

lusta, ja useimmilla heistä ei ole 
mahdollisuutta emännöidä viikon-
loppuisin. Puolisoiden osanotto on 
kiinni siitä, kokevatko he sen itsel-
leen tarpeelliseksi. 

teatteri- ja muut vierailut
Vierailuja pidettiin yleisesti ot-

taen toimivana ja tarpeellisena ak-
tiviteettina. Erityisesti kokivat ne 
sekä toimiviksi että tarpeellisiksi. 

Hyvää niissä koettiin olevan 
yhdessäolo, tuki rohkaistua ulkoi-
lemaan omana itsenään suuressa 
muitakin ihmisiä käsittävässä jou-
kossa ja positiivinen näkyvyys. 

Vierailuja toivottiin omalle 
paikkakunnalle ja niiden oheen 
muita aktiviteetteja, kuten myymä-
lävierailuja. Myös ennakkotietoa 
vierailuista toivottiin paremmaksi.

Vaikuttaa siltä, että osa vastaa-
jista ei ole ollut mukana vierailuil-
la, koska he eivät olleet tietoisia 
niiden oheistarjontaan. Osa ei ollut 
ilmeisesti seurannut aktiivisesti 
viestintäämme, jossa on kerrottu 
teatteri-illoista esimerkiksi Tur-
kuun ja Tampereelle. Vierailujen 
järjestäminen on ollut perinteisesti 
yksittäisten, teatteripaikkakunnal-
la asuvien ihmisten aktiviteetin 
varassa eikä niitä ole mielletty hal-
lituksen keskitetyksi toiminnaksi. 
Tästä ”yksityisyritteliäisyydestä” 
johtunee vierailujen vaihteleva 
informointi, josta voitaisiin luoda 
joitakin vakiomalleja tiedon katta-
vuuden varmistamiseksi.

palveleva puhelin
Palvelevan puhelimen toimi-

vuudesta annettiin kyselyssä hyvin 
ympäripyöreä kuva - paljoltikin 
siksi, että vain harva vastaaja oli 
sitä käyttänyt.  Samasta syystä vas-
taajat kokivat sen itselleen enim-
mäkseen vähämerkitykselliseksi, 
mutta ne muutamat, jotka olivat 
sitä tarvinneet, kokivat sen hyvin 
toimivaksi ja tarpeelliseksi. 

Palvelevan puhelimen numeroa 
toivottiin ilmoitettavaksi DWC:n 

kotisivun lisäksi myös Puuterin ja 
Facebookin sivustoillemme.

Sisäinen tiedotus
Sisäinen tiedotus koettiin pää-

sääntöisesti toimivaksi ja henki-
lökohtaisesti varsin merkityksel-
liseksi. Transihmiset kokivat sen 
selkeästi toimivammaksi kuin 
puolisot, kun taas puolisot koki-

vat sen transihmisiä tärkeämmäksi 
henkilökohtaisesti.

Erityistä kiitosta saivat lehti ja 
virkeät Facebook-sivut ja Puuterin 
DWC-sivusto.  

Kotisivujen huono jama sai run-
saasti mainintoja.  Myös sähköpos-
tilistaa ehdotettiin kaikkien saa-
vuttamiseen – kaikkihan eivät ole 
joko Puuterissa tai Facebookissa. 
Tapahtumatietoja toivottiin myös 
HeSeTa:n kalenteriin. Hallituk-
sen toivottiin kertovan toimistaan 
vuoden mittaan. Toivottiin myös 
menokalenteria tiittiystävällisistä 
tapahtumista.

Viime vuosinahan hallitus on 
kokoustanut käytännössä vain 
kevät- ja syystapaamisten yhte-
ydessä. Kokousten lisääntyessä 
hallitus kertonee (?) medioissam-
me aiempaa enemmän toimistaan. 
HeSeta:n kalenteria on jo alettu 

käyttää Helsingin kahvi-iltojen il-
moittelussa. Facebookissa ja Puu-
terissa on julkaistu viime aikoina 
valtakunnallista tapahtumakalen-
teria, johon toki voisi vielä lisätä 
tiittiystävällisiä tapahtumia. Ko-
tisivujen remontissa on tarkoitus 
luoda kunnollinen kalenteripohja 
tämänkaltaiselle toiminnolle.

ulkoinen tiedotus ja näkyvyys
Mielipiteissä ulkoisen tiedotuk-

sen toimivuudesta mielipiteet jyr-
kästi vastaan ja jyrkästi puolesta 
jäivät vähiin.  Tiedotuksen laajuu-
den nykytaso koettiin melko so-
pivaksi. Puolisot kokivat ulkoisen 
tiedotuksen sekä toimivammaksi 
että tarpeellisemmaksi kuin trans-
ihmiset. Myös järjestöstä muuten 
kiinnostuneet kokivat tiedon yh-
distyksestä varsin tarpeelliseksi.

Hyvänä tiedotuksessa pidettiin 
”oikeisiin asioihin keskittymistä 
vailla sensaatiohakuisuutta”. Eri-
tyiskiitosta saivat puheenjohtajan 
toiminnan näkyvyys, jäsenlehden 
julkisuus, Facebook-sivut ja Puu-
terissa tapahtuva tiedotus.

Kehitettävää koettiin tässäkin 
kohden luonnollisesti kotisivujen 
toimintakuntoon saattamisessa. 
Näkyvyyttä toivottiin lisää eri ta-

SE-Lehti / 
syyskuu 92

• Tästä se Merjan 
maine kotikylällä
kasvoi kohisten...

• lehti teki 
Konginkankaalla
myyntiennätyksen
ja meille tuli paljon 
uusia jäseniä!
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Kesäkuu 1992Kekäleniemessä

• Kuvassa myös SE-lehden toimittaja Arja 
Utriainen joka teki meistä juttua lehteensä

pahtumissa, kuten Pride-tapahtu-
missa. Facebook-sivuille toivottiin 
lisää juttuja ja raportteja eri asiois-
ta vaikka ihan matalalla profiilil-
lakin. Lisäksi toivottiin sähköistä 
yhteydenottopyyntötoimintoa niil-
le, jotka kipuilevat erilaisten tran-
sihmisyydestä johtuvien ongel-
mien kanssa. Samoin ehdotettiin 
yhteydenottopyyntötoimintoa yh-
teisöille, jotka haluaisivat kutsua, 
tavata, haastatella tms. yhdistyk-
sen jäseniä. Myös kehotettiin har-
kitsemaan ilmoituspaikkaa jossain 
yleismediassa. Vielä kehotettiin 
osallistumaan ympäröivään elä-
mään omana itsenään, mikä lisää 
näkyvyyttä.

Kommenttina toiveisiin Pri-
de-osallistumisen lisäämisestä 
voidaan todeta sen olevan luon-
nollisesti toivottava asia, mutta va-
paaehtoistoimintana yhdistyksen 
toimihenkilöiden ei voida suoras-
taan velvoittaa niihin menemään 
– kullakin meistä on myös siviili-
elämänsä omat kiireet ja prioritee-
tit. Facebookin päivityksessä on 
jo aloitettu juuri toivottu matalan 
profiilin uutisointi ja jutustelu, kii-
tos vain vinkistä. Yhteydenottoto-
minnot ovat hyvä ja mahdollisesti 
toteuttamiskelpoinen idea. Julki-
nen ilmoittelu pitää kohdentaa ai-
noastaan ilmaiseksi sellaista tar-
joaviin medioihin. Omana itsenään 
tavallisessa elämässä esiintyminen 
on ollut jo vuosia toimintalinja, 
jota useat meistä noudattavat mää-
rätietoisesti ja johon muitakin tu-
kitoiminnassamme kannustamme 
ja tuemme.

DWC:n suhde muihin järjestöi-
hin ja niiden kanssa tehtävä yh-
teistyö

Järjestöyhteistyön koettiin ole-
van laajasti melko hyvällä tolalla 
ja se myös koettiin tärkeäksi asi-
aksi.  

Hyvänä siinä pidettiin näkyvyy-
den ja tunnettuuden lisääntymistä. 

Kehitettävinä asioina toivottiin 

tiiviimpää ja jäsentyneempää yh-
teistyötä HeSeta:n kanssa, vierai-
luja muunkinlaisiin järjestöihin, 
kuten SAK, STM, järjestövieraita 
kahvi-iltoihin, vastuunjakoa jär-
jestöyhteistyössä muidenkin kuin 
puheenjohtajan kohdalla.

Viime aikoina olemmekin tiivis-
täneet järjestöyhteistyötä monella 
tavoin. Seta on nimennyt hallituk-
sestaan DWC:n kummin, joka oli 
2015 varapuheenjohtaja Katriina 
Rosavaara ja 2016 Henna Viden. 
Ammattijärjestöjä ja ministeriöi-
tä olemme kontaktoineet tiheään 
tahtiin mm. tasa-arvolain valmis-
telussa ja tulemme kontaktoimaan 
edelleen lain täytäntöönpanon yh-
teydessä. Muita järjestöjä ovat ol-
leet mm. ihmisoikeusjärjestöt, joi-
den kanssa olemme tehneet tiivistä 
yhteistyötä. Transtukipisteen kans-
sa olemme myös tiivistäneet kon-
takteja ja sieltä on aika ajoin ollut 
vierailijoita kahvi-illoissamme.

mahdollisuudet vaikuttaa 
DWC:n toimintaan

Vaikutusmahdollisuudet koettiin 
hieman enemmän positiivisiksi 
kuin negatiivisiksi. 

Todettiin mm. että kaikkeen voi 
osallistua ja vaikuttaa, jos haluaa 

ja uskaltaa. Positiiviseksi vaiku-
tuskeinoksi mainittiin myös juuri 
tämä kysely.

Kehitettävää koettiin toiminnan 
alueellisissa rajoitteissa, mihin 
ongelmaan ehdotettiin ratkaisuksi 
mm. alueyhdistyksiä. Hallituksen 
toimintaa toivottiin vuoden ympäri 
aktiiviseksi, jotta ideoita voidaan 
toteuttaa ”lennosta”. 

Uusi hallitus kokoontui jo heti 
syyskokouksen jälkeen ja tulee 
tekemään näin aiempaa paljon ti-
heämmin. Hallitus raportoinee tär-
keimmät päätöksensä sivullamme. 
Alueellinen toiminta on kiinni alu-
eellisista aktiiveista: Jos sellaisia 
ei ole, ei toimintaakaan ole. Yhdis-
tys ei millään tavoin pyri estämään 
alueellista toimintaa, päinvastoin. 
Puheenjohtaja tulee kontaktoi-
maan alueellisia toimijoita omien 
resurssiensa puitteissa lähiaikoina. 
Alueelliseen toimintaan voi saada 
ohjausta myös Setalta. Siihen tar-
vitaan kuitenkin tietoa ihmisistä, 
jotka olisivat halukkaita tätä alu-
eellista toimintaa järjestämään.

 
muita näkemyksiä DWC:n toi-
minnan suunnasta tulevaisuu-
dessa

Tähän kohtaan tuli hyvin mo-
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nenlaisia palautteita, joista osa on jo käsitelty aiem-
min tekstissä. Muun muassa toivottiin nykyistä enem-
män julkisuutta asian esiin tuomiseksi, lisää aktiivisia 
ja ulospäin suuntautuneita jäseniä toimimaan, tehok-
kaampaa jäsenkalastelua, retkiä ja piknikejä.

Kohderyhmien painoaluetta toivottiin enemmän 
nuorten ja lasten ja myös puolisojen suuntaan. Niin 
ikään toivottiin myös väylää sille, että asiasta kiinnos-
tuneet cis-ihmisetkin voisivat osallistua toimintaan.

Julkisuus on ollut viime aikoina yksi pääpainoalue, 
jossa olemme hyvin voimallisesti tiedottaneet toimin-
nastamme ja transvestismista eri medioissa. Toisaal-
ta myös media on ollut meistä kiinnostunut ja monet 
meistä ovat olleet viime aikoina lehdissä, radiossa 
ja televisiossa. Hallituksen ja puheenjohtajan lisäksi 
on ollut muitakin aktiiveja, jotka ovat tehneet yhdis-
tystämme tunnetuksi tai ovat olleet mukana vaikut-
tamistyössä kansallisella tasolla. Jäsenrekrytointiin 
ollaan tekemässä suunnitelmaa ja sitä tullaan hyvin 
nopealla aikataululla myös toteuttamaan. Siihen liit-
tyy mm. jäsenilmoituksen jättämisen selkeyttäminen 
ja jäsenetuja esille tuova kampanja. Retket ja piknikit 
ovat tähän asti olleet yksittäisten toimijoiden aktivi-
teetin varassa, mutta toki niitä voitaisiin ajatella jär-
jestettävän esimerkiksi vertaistukivetäjien toimesta.

Yhdistys on tuskaisen tietoinen siitä, että emme ole 
tavoittaneet nuorempaa transvestiittijoukkoa. Tähän 
asiaan on kiinnitetty viime aikoina erityishuomiota, 
ja vaikuttaa siltä, että ainakin kahvi-illoissa on käynyt 
viime aikoina ilahduttavasti +/- 30-vuotiaitakin. Puo-
lisoiden tukemista on suunniteltu tehostettavan puoli-
soiden omalla keskustelualueella. Missä mediassa se 
toteutettaisiin, on vielä harkinnassa.

Cis-ihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan 
parantaa statustaan juuri muuttanut Facebook-ryhmä 
DreamWearClubin ystävät.

Anukatariina
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oli kolea ja synkkä lokakui-
nen tylsän oloinen lauantai, niin 
kuin monesti tänä syksynä. yk-
sin kotona ja radiossa soi mikko 
alataloa.

Tytöt tahtoo pitää hauskaa, ei ne 
puuroja keittele, ei keittele. Tytöt 
tahtoo pitää hauskaa, ei ne kir-
jeillä heittele (Ei heittele). Sukka-
housut jalkaan, uusi päivä alkaa, 
heippa ja soitellaan. Tytöt tahtoo 
pitää hauskaa (hauskaa), eikä sitä 
peittele. Tytöt on tulleet tänne ra-
vintolaan hiukan juopumaan ja 
nauramaan. Tytöt tahtoo tanssia 
koko yön, tytöt tekee mitä huvittaa. 
Kundit ei tiedä missä mennään, ei 
tiedä mitä heiltä odotetaan, koska 
eivät osaa niin kuin tytöt (tytöt), 
antaa fiilingin kuljettaa.

No ei siis hassumpi idea, ei ol-
lenkaan hassumpi. Hyvät ovat sa-
nat tuossa biisissä. Kaupungillahan 
tapahtuu vaikka mitä! Ja Anukata-
riinan kanssa oli puhetta DwC:n 
kahvi-illassa, että lauantaina vois 
ehkä olla kiva mennä yhdessä tuu-
lettumaan ja samalla voisi tehdä 
tämän lehtijutun.

Ei aikaakaan, kun DWC:n toi-
mittajakaksikko oli helmat heilu-
en ja kamerat keikkuen liikkeel-
lä. Anukatariina ja Hanna-Maria 
suunnistivat ensimmäiseksi Mes-
sukeskuksessa pidettäville ”I love 
me” –kauneus-, terveys- ja muo-
timessuille ja sitten iltaa voisi jat-
kaa vielä jonnekin. Olimme kuul-
leet vasta avatusta GLounge Sky 
Bar:stä, se on ihan uusi Helsingin 
parhaalla paikalla kauppakeskus 
Forumin katolla.

Aamupäivällä siis ensin sukka-
housut jalkaan ja ripaus meikkiä 
Transtukipisteen kaunistautumis-
huoneessa Setan toimistolla. Sieltä 
sipsuttelimme aurinkoiseksi muut-

tuneessa kuulaassa ja lämpimässä 
syyssäässä Pasilan halki Messukes-
kukseen. Liikkeellä oli valtavasti 
muitakin naisia, ihanan soliseva 
joukko tiheni kohdetta lähestyes-
sämme. Jostain syystä feminiini-
nen sukupuoli oli tässä massassa 
yliedustettuna. Lama ei ilmeisesti 
verota tällaisten tilaisuuksien kä-
vijämääriä. Omaan kauneuteen 
ei voi koskaan panostaa liikaa, ei 
koskaan. Helsingin Sanomien tie-
tojen mukaan paikalla kävi lauan-
taina 22.000 osanottajaa. Miehiä ei 
juuri näkynyt, bongasimme noin 

seitsemän alistuneen oloista mies-
tä päivän aikana, joista kaksi oli 
vahtimestareita.

Näyttelyalue jakautui kauneu-
teen, terveyteen/ lifestyleen, sil-
mälasimuotiin ja vaatemuotiin ja 
koruihin. Messujen yhteydessä 
oli myös body paintingin Suomen 
mestaruuskisat, vaan tällä kerralla 
ei kai ollut yhtään transtaustaista 
naista mukana. Kauneuden alueel-
la näytteille asettajia oli huomat-
tavasti yli vastaanottokyvyn – tai 
sitten huono valmistautumisem-

me tuotemerkkien paljouteen vain 
kostautui. 

Terveysalueella oli esillä toi-
saalta paljon teknisiä välineitä ja 
toisaalta huuhaa-nurkkauksessa 
vaihtoehtoja energiahoidoista 
mentalisteihin.

Muotiosasto oli mittava ja siel-
lä oli niin yksittäisten putiikkien, 
maahantuojien kuin muotiketju-

tytÖt taHtoo pitää HauSkaa
teksti ja kuvat: Hanna-maria

Hetki vakavalle asialle: Tämä 
taideteos muistuttaa meitä rinta-
syöpään sairastuneista.

Silmä tarkkana messutarjontaa 
tarkkailemassa.

Mekkoa sovittamassa ”pukuhuo-
neessa”.
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GLounge Sky Barin tupakointiparvekkeelta näki merelle asti.

Disko-osasto oli vielä kerrosta 
korkeammalla

Tarjoilu ei pelannut ylätasanteel-
la vielä iltapäivällä

Tämän otan, kiitos!

jenkin kojuja. Anukatariina löysi 
suosikkinsa DWC:n vanhan yh-
teistyökumppanin Hilda Violan 
valikoimista. Mekon sovittaminen 
tapahtui primitiivisissä olosuhteis-
sa näyttelyseinämän takana, mutta 
mitäpä naisilla olisi siellä toisil-

taan salattavaa. DwC: yhteistyö-
kumppaneista myös Hytösen puoti 
oli mukana messuilla.

Iltapuolella keskityttiin sitten 
toiseen kohteeseen, GLounge Sky 
Bariin. Se on perustettu jetsetille 
suunnatun yksityisklubin Bläk:n 
paikalle jetsetin suunnattua aske-
lensa muihin osoitteisiin. Baari 

sijaitsee Forumin reunalla Koiton 
talon ylimmissä kerroksissa. Huo-
maamattomassa porraskäytävässä 
oleva parihissi vie niistä alem-
paan eli kahdeksanteen, josta on 
jo melkoiset näköalat tämän tason 
alapuolella lepäilevään Helsingin 
keskustaan. Jos jaksaa nousta vie-
lä yhdet portaat disko-osastoon, 
lähirakennuksista oikeastaan vain 
Stockmannin ja Torni-hotellin tor-
neja joutuu katselemaan ylöspäin. 

Tila oli tyylikkäästi ja muka-
van oloisesti kalustettu. Sisustus 
vei ajatukset ehkä 2000 –luvun 
alkuun. Oli valkoista pintaa, De-
sign –huonekaluja ja harmaa ko-
kolattiamatto. Sopivat myös kork-
kareissa viihtyville naisille, ei ole 
liukasta. Tasokkaasta ulkonäöstä 
huolimatta hintataso oli kuitenkin 
ihan homo- ja heteroystävällinen. 
Hienon kattohuoneiston vuokraa 

voi vain arvailla.
Monesta muusta gaypaikasta 

poiketen baari aukeaa jo kello 12 
ja on auki aina aamuneljään asti. 
Tähän tarkkailuaikamme oli lyhyt 
rajoittuen iltakuudesta yhdeksään.

Tunnelma oli jo ravintolaan 
mennessä tuttavallinen. Hissiin tuli 
kanssamme nuori mies, joka hy-
vin ystävällisesti ja iloisesti rupesi 
kanssamme juttelemaan. Astues-
samme sisään valtaosa ravintolan 
130:sta paikasta oli vielä vapaana, 
mutta meitä ”Hauhon tyttöjä” kut-
suttiin oikopäätä tiheimmin mie-
hitetylle alueelle. Alkuillasta 90 
prosenttia asiakkaista oli miehiä. 
Vessat taas ovat yhteiset. 

No, nuo miesten jutut kyllä tie-
detään. Päätimme siis hakeutua 
hieman rauhallisemmille paikoil-
le, vaikka eihän ne pojat saaneet 
silmiään irti meistä, tikusta tehtiin 
juttua ja sitä rataa. Pyysimme poi-
kia kuitenkin ottamaan valokuvia 
meistä, kun kerran lehtijuttua ol-
tiin tekemässä. Puolet kuvista oli 
käyttökelvottomia, koska niissä ei 
näkynyt muuta kun meidän sää-
ret. Jos nämä herrat jatkossakin 
seuraavat näitä ”Hauhon tyttöjen” 
juttuja, niin pitänee mainita, että 
nuo Hanna-Marian sukkahousut 
olivat Voguen mallistosta, 30 de-
nieriset ja kiiltävää sileää neulosta, 
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Tuntemattoman kuvaajan tutkiel-
ma sääristämme.

Kuin kaksi marjaa, Hanna-Maria Huurinainen…Gloria Swanson

                           Iltanäkymä Töölön suuntaan

väri Suntan. Hieman viluisempa-
na neitona Anukatariina taas oli 
verhonnut säärensä tummansini-
siin Norlynin  60 denierin semi-
opace-sukkahousuihin. Siis kuka 
sanoikaan, että miehet ovat putki-
aivoja…? Mutta joka tapauksessa 

suosittelemme paikkaa tyttöporu-
koille näyttäytymispaikkana jossa-
kin vaiheessa iltaa.

Tässä vaiheessa kaipasimme 
jotain suolaista. Päätimme käydä 
testaamassa cafe Cavalierin, sieltä 
saa maukasta välipalaa, voileipiä 
ynnä muuta. Linjoista täytyy pitää 
huolta, mutta ehkä jotain pientä 

kuitenkin. Baarin miesvoittoinen 
asiakaskunta on kovin mukavaa, 
naisiin suhtaudutaan ystävällises-
ti ja saimme myös, täysin odot-
tamatta ja pyytämättä, sopivasti 
humaltuneilta miehiltä ylistäviä 
lausuntoja kauneudestamme. Han-
na-Maria muistutti miehen mieles-
tä erehdyttävästi kuuluisaa, Sunset 
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Glounge Skybar & lounge
Avoinna:
ma-su klo 12 - 04
Simonkatu 8, 00100 Helsinki
www.glounge.fi

mann’s Street 
Mannerheimintie 12 A 
00100 Helsinki 
Puh. (09) 612 1103 
Fax. (09) 612 40008 
mannsstreet@gmail.com 
Avoinna:
su-to 14 - 02
pe-la 14 - 04
http://www.mannsstreet.com/

Cafe Cavalier
Avoinna:
ma-to 16-01
pe-la 16-03 
su 14-24
Osoite: Malminrinne 2-4
00100 Helsinki
http://www.cafecavalier.com/

Hytösen puoti
Helsinginkatu 9, 00500 Helsinki
09 753 6925
tuulahytonen@gmail.com 
Avoinna:
Ark klo 10-18
La   klo 10-15
http://hytosenpuoti.fi/

Hilda Viola boutique
2 LINJA 15
00530 Helsinki
p. 09-7536064
hilda.viola@elisanet.fi
Avoinna:
ma-pe 10-18
la 10-14
http://www.hildaviola.com/

Bulevard -elokuvaakin tähdittänyt-
tä filmitähteä, Gloria Swansonia? 
Sanooko joku vanha sananlasku 
niin, että nimenomaan huppelissa 
olevien suusta kuulee totuuden?

Ehkä tänne vielä toistekin, suo-
sittelemme! Mukava pistäytymis-
paikka ja maukkaita voileipiä, 
ystävällinen palvelu ja imarteleva 
asiakaskunta.

Palasimme vielä Sky Bariin ihai-
lemaan Helsingin valoja illan tum-
muessa. Paikka vaikutti nyt lähes 
tyhjältä, jatkuvaa puheen sorinaa 
ei kuulunut mistään. Viikonlopun 
rutiineissa gay-väki oli ilmeisesti 
päättänyt siirtyä muihin osoittei-
siin. Ehdimme jo päätellä, että tämä 

paikka ei tällä menolla tule kauan 
pysymään pystyssä. Yhtäkkiä si-
sään alkoi kuitenkin virrata lisää 
vähän toisenlaista väkeä täysissä 
hisseissä. He olivat kuitenkin liki-
main kaikki heteron oloisia nuoria 
miehiä ja naisia. Brändi ”hete-
roystävällinen” gay –baari oli siis 
mennyt hyvin läpi. Poistuessamme 
hissien alapäässä olikin kaksi ovi-
miestä yläkerran naulakkomiesten 
lisäksi ja pitkä hissijono. Näyttää 
siis siltä, että paikalla on ainakin 
alkuillasta ihan kiva asiakasvirta. 
Myös niille, jotka eivät halua vie-
lä liikkua muualla kuin ”puhtaissa 
homopaikoissa”.

Ilta päätettiin lopulta perintei-

sessä Mann´s Streetin baarissa, 
jossa humppa raikasi ja tupa oli 
täynnä. Mielenkiintoisinta täällä 
oli ehkä kohtaaminen erään ame-
rikkalaisen, Chigagosta kotoisin 
olevan miehen kanssa. Hän oli yk-
sin matkassa ja käynyt kerran Suo-
messa työmatkalla, ihastunut maa-
han ja päättänyt tulla nyt toisenkin 
kerran. Iloiset yllätykset seurasivat 
tätä matkalaista, vilkas gay –elämä 
ja ihania tyttöjä näin lähellä Venä-
jän rajaa. Näyttää varmaan erikoi-
selta, kun tarkastelee karttaa Atlan-
tin toiselta puolelta.

Hanna-Maria
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96-lehden numero 1/1971, sivu 22
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96-lehden numero 3/1970, sivu 24
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r i S t i i n p u k e u t u m i n e n  J a t r a n S G e n D e r : 
t r a n S H i S to r i a n  p u o l u S t u S ,  p e r u S tat J a 
V i l k a i S u J a a n t i i k k i i n
teksti: tom linkinen,  Ft, 
keskiajan ja seksuaalisuuksien 
historian tutkija

ristiinpukeutuminen ja tran-
sgender-aiheet ovat olleet osa 
länsimaista historiaa ja kult-
tuuria sen alkulähtökohdista 
saakka. nostan esiin joitakin 
aihepiiriin liittyviä asioita, il-
miöitä ja tapahtumia antiikista, 
keskiajalta ja uuden ajan alus-
ta. Sen osana haluan puolustaa 
käsitettä ”transmainen” osana 
historiaa ja historiantutkimus-
ta. kirjoitus pohjaa luentoon 
”ristiinpukeutuminen ja trans-
gender antiikissa, keskiajalla ja 
uuden ajan alussa” kutsuttuna 
luennoitsijavieraana Dream-
wearclubin kevätviikonloppu-
na 23.5.2015.  tässä on luen-
non alkuosa jossa keskitytään 
transhistorian perusteisiin sekä 
antiikin aikakauteen ja kulttuu-
reihin.

transhistorian puolustus
Historiantutkijat tekevät sen 

historian mitä on tapana pitää pä-
tevänä. Perinteisemmässä histori-
antutkimuksessa perinteisesti par-
rakkaat vanhemmat miehet ovat 
kenties tarkoittaneet kaikkea hy-
vää menneisyyden monipuolisuu-
denkin tutkimista kohtaan, mutta 
jos ja kun heitä ei ole kiinnostanut 
monien sukupuolten ja seksuaali-
suuksien eikä sukupuolen häily-
väisyyden historia, nämä aiheet 
eivät ole historiaan mahtuneet. Se 
ei tietenkään tarkoita ettei näil-
lä kysymyksillä ja näillä aiheilla 
olisi monipuolista menneisyyttä. 
Päinvastoin, ja se historia on vä-
rikäs ja samalla se on niin pitkä 
kuin historiakin. Sillä on oikeus 

ja sillä on paikka historiassa, sekä 
menneisyydessä sinänsä että his-
toriantutkijoiden tekemässä ja 
tuottamassa historiassa.

Ajatus oikeudesta ja paikasta 
historiassa liittyy ajatukseen ih-
misistä, joilla on historia, ”people 
with history”. Tämä on vaatimus 
ja se on suunnattu sekä historian-
tutkijoille että heidän yleisöilleen. 
Ensin ääneen nousivat naiset, 
katkeran ironisesti joskus maail-
man suurimmaksi vähemmistöksi 
kutsuttu osa ihmisiä joka, katke-

raa ironiaa painottaakseni, toki 
usein on lisäksi vielä enemmistö. 
Kun työ naisten itsestään selväs-
tä asemasta historiassa oli pääs-
syt vauhtiin, 1970-luvulta lähtien 
alettiin esittää vaatimuksia homo-
jen ja lesbojen toimesta ja heidän 
puolestaan ja tästä vaatimuksesta 
varsinaisesti kasvoi ajatus ”people 
with history”. Eihän se mihinkään 
riitä. Seksuaalisuuksien ja suku-
puolten häilyvyys ja moninaisuus 
on totta nyt ja se on ollut totta pit-
kin menneisyyden lukemattomia 

Nuori Hermafroditos, 100-luvulta eaa. Pergamon-museo, Berliini
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vuosisatoja. Samalla koko asia-
vyyhdin tulkinnat ja miten niis-
tä on kirjoitettu ja puhuttu ovat 
vaihdelleet; ne ovat muuttuneet 
ajassa. Aihepiirillä on siis histo-
riansa myös näin; se on muuttu-
nut ajassa ja tämä muuttuminen 
on juuri koko aihepiirin historiaa, 
lesbojen, homojen, trans-ihmisten 
historiaa. 

Amerikkalainen keskiajantut-
kija Judith M. Bennett on lansee-
rannut käsitteen ”lesbian-like” 
kuvaamaan keskiajan mennei-
syyksissä kaikkea sitä mitä nyky-
päivästä käsin tutkija voisi tulkita 
ikään kuin ”lesbomaiseksi”. Siel-
tä löytyy erilaisia asioita, tapahtu-
mia ja ihmisiä joihin ei ollenkaan 
välttämättä päde länsimaisen mo-
dernin kulttuurin keksimä käsite 
”lesbo”, mutta menneisyyksistä 
voi löytyä sieltä täältä jotakin sen 
kaltaista, vähän sinne päin olevaa 
tutkittavaa. Näin nykyajan käsit-
teet eivät pääse liikaa kahlitse-
maan menneisyyttä, joka voi olla 
melkoisestikin toisenlainen, mutta 
sieltä voidaan yhtä kaikki nostaa 
tulkittavaksi monenlaista keskus-
teltavaksi ja ihmeteltäväksi ny-
kypäivän keskusteluihin. Samalla 
lailla voidaan nostaa historian-
tutkimuksen ja historian yleisö-
jen käyttöön käsite ”trans-like”, 
”transmainen”, ja sen avulla ih-
metellä menneisyyden kaikenlai-
sia monenlaisia sellaisia aiheita, 
jotka eivät kuuliaisesti asetu kaik-
kein ilmeisimpiin ja vallitsevim-
piin sukupuoliin ja sukupuoliroo-
leihin. Käsitettä transgender-like 
olen itsekin ollut ehdottamassa 
vakavasti käyttöön otettavaksi 
historiantutkijoiden keskuudessa. 
Olen tehnyt niin tutkimukselli-
sissa seminaareissa ja konferens-
seissa Englannissa, Tanskassa 
ja Suomessa, toistaiseksi näissä 
maissa, sekä kirjoittanut aiheesta 
keskiajan tutkimuksen tiimoilta 
suppeammalle tutkijoiden joukol-
le. Lisäksi luennoin tai esitelmöin 

muutaman muun aiheen ohella 
näistä aiheista sieltä täällä tutki-
jaseminaarien ulkopuolella. Mi-
nulla on mielestäni näissä oikein 
hyvä motiivi, ja se on kaksiosai-
nen. Toisaalta haluan puolustaa 
perinteisesti väheksyttävämpien 
aiheiden paikkaa sekä historian-
tutkimuksessa että historian ylei-
söjen mielissä. Toisaalta haluan 
puolustaa historiaa sinänsä, jossa 
trans-aiheilla joka tapauksessa on 
paikkansa menneisyydessä ja jos-
sa trans-kysymyksillä pitää olla 
paikkansa nykypäivänä historialle 
esitettävissä kysymyksissä.

Oikeastaan en ehdota ”trans-
maisuuden” käyttöönottoa käsit-
teenä osaksi historiaa ja historian-
tutkimusta vaan vaadin sitä. Juuri 
siksi koska kaikella tällä on monin 
tavoin oikeutettu paikkansa histo-
riassa. Siinä historiassa, joka on 
suurimmaksi osaksi tulkintoja ja 
vain pieniltä osin mitään sellaista 
jota voisi kutsua faktoiksi. Tällöin 
kyseessä ei ole vain historian puo-
lustus, vaan myös historia puolus-
tajana, tässä näin juuri nyt tämän 
aihepiirin puolustajana. Keskus-
telunaiheita menneisyydestä kyl-
lä riittää, kunhan niitä nostetaan 
esiin, ja niistä lisää seuraavaksi.

länsimaisen historian ja kult-
tuurin aluista saakka

Historia alkaa kirjoitetuista läh-
teistä, näin perinteisesti ymmär-
retään. Sukupuolten moninaisuus 
länsimaisen historian kulussa on 
läsnä heti ensimmäisistä histori-

allisista lähteistä alkaen. Trans-
aiheet ovat siis mukana länsimai-
sessa historiassa sen perusteista, 
sen kivijaloista saakka. Kivijal-
kaesimerkkejä ovat länsimaisen 
kulttuurin vaikuttavin kirja Raa-
mattu sekä antiikin kreikkalaisen 
kulttuurin ensimmäinen kirjailija-
nimi Homeros ja hänen eepoksen-
sa Ilias ja Odysseia. Vilkaistaanpa 
Raamattuun ensin. Raamatun vii-
dennestä Mooseksen kirjasta löy-
tyy kohta, jossa kielletään ristiin-
pukeutuminen. Tällainen ei ole 
kovin kummoinen trans-aiheiden 
esiinmarssi historian hämäristä 
mutta se on hyvinkin oleellista, 
että aihepiiri on mukana, aivan 
alusta saakka. Asia kielletään 
mutta samalla asia huomioidaan, 
ikään kuin otetaan mukaan sel-
laisten asioiden joukkoon, joista 
on syytä jotakin kirjoittaa. Mitä-
pä asiaa olisi syytä kieltää, ellei 
sitä olisi olemassa? Tällaisella 
päättelyllä viidennen Mooseksen 
kirjan kielto on samalla histori-
allinen lähde siitä, että ristiinpu-
keutumista tapahtui, sitä esiintyi, 
jo ensimmäisten Raamatun kirjo-
jen kirjoittamisen aikaan alueella, 
jonne osa myöhempää länsimaista 
kulttuuria on sittemmin sijoittanut 
ison osan omia kulttuurisia pohji-
aan. 

Toisaalta Vanhan testamentin 
Jumalan sukupuoli häilyi. Pohdin-
nat Jumalan androgyynisyydestä 
ovat jättäneet jälkensä joihinkin 
varhaisiin kommentaareihin niin, 
että maskuliininen isä Jumala on 
yhtä kaikki ajoittain äidillinen. 
Tiia Aarnipuu muistuttaa kirjas-
saan Trans. Sukupuolen muun-
nelmia (Like 2008, sivut 27–29) 
miten osa varhaisista juutalaisista 
ja sittemmin osa varhaisista kris-
tityistä pohti miten Jumala loi 
ihmisen omaksi kuvakseen, mie-
heksi ja naiseksi, joten Jumalakin 
oli sekä mies että nainen, ja juuri 
siksi täydellinen.

Homeroksen eepoksessa trans-

”Sukupuolten moni-
naisuus länsimaisen 
historian kulussa on 
läsnä heti ensimmäi-
sistä historiallisista 
lähteistä alkaen”
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aihe on kirjoitettu osaksi aivan 
erityisesti ylistetyn sankarin 
Akilleen elämäntarinaa. Sen mu-
kaan Akilles oli poikana/nuorena 
miehenä piilossa tulevalta soturi-
sankarin kohtaloltaan Skyroksen 
saarella tytöksi/nuoreksi naiseksi 
pukeutuneena. Kun sotilaat etsi-
vät nuoria miehiä ympäri antiikin 
kreikkalaista maailmaa osallistu-
maan Troijan sotaan, Akilles nuo-
reksi naiseksi pukeutuneena jäi 
ikään kuin ”kiinni” koska toisin 
kuin naiset, hän ei osannut katsoa 
tuon ajan ja kulttuurin mukaan 
alistuneesti maahan kun miehet 
puhuttelivat. Erilaisissa vaihtele-
vissa antiikin kreikkalaisissa ver-
sioissa Akilleen sankaritarinoista 
löytyy myös pohdintoja siitä mi-
ten häntä kyllä kasvatettiin kuin 
tyttöä muiden tyttöjen joukossa, 
mutta aivan tytöksi hänestä ei ollut 
koska jokin sellainen kuin miehen 
luonto piti hänet erilaisena. Tyt-
tönä hän tarinoiden mukaan kui-
tenkin ”meni läpi” – paitsi mitä 
ilmeisimmin niinä hetkinä kun 
tuli tehneeksi muiden tyttöjen/ 
nuorten naisten kanssa useampia 
lapsia... Yhtä kaikki: sukupuolen 
liukuvuudesta, häilyvyydestä ja 
moninaisuudesta tässä tarinoiden 
vyyhdissä ehdottomasti on kyse. 
Samalla on selvää että kyllä, mie-
het ovat hame päällä tehneet lap-
sia länsimaisessa kirjallisuudessa 
sen alusta saakka – eli tällainen 
asia on mahtunut antiikin kreikka-
laisten mielikuvitukseen ja ajatte-
lemisten rajoihin.

Raamatussa palataan sukupuo-
lirajojen aihepiiriin toki myös 
uudessa testamentissa. Apostoli 
Paavalilta säilyneistä lukuisis-
ta kirjoituksista kirjeessä gala-
talaisille puhutaan silloin uuden 
uskonnon, kristinuskon univer-
saalista moninaisuudesta ja pää-
dytään samalla toteamaan ohi 
sukupuolirajojen ja -roolien jaot-
telun: ”ei ole tässä juutalaista eikä 
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä va-

paata, ei ole miestä eikä naista…” 
(Gal 3:28). Paavalin mukaan, täs-
sä kohtaa hänen kirjoituksiaan, 
millään näistä mainituista asioista 
ei ole merkitystä verrattuna seu-
rakunnan jäsenyyteen. Tarpeen 
vaatiessahan esimerkiksi tästä voi 
muistuttaa jos ja kun Raamattua 
käytetään aivan toisissa motii-
veissa kuin evankeliumien uuden 
ja tärkeimmän käskyn, rakkauden 
kaksoiskäskyn pohjalta.

Myös Jeesus, teologisesti kat-
soen samanaikaisesti kokonaan 
ihminen ja kokonaan Jumala, saa-
tettiin ymmärtää sekä mieheksi 
että naiseksi. Tiia Aarnipuu muis-
tuttaa (edelleen jo mainitun 2008 
ilmestyneen kirjansa sivuilla 27–
29) miten alkukirkkojen varhaiset 

teologit kuuluisaa Augustinusta 
myöten ajoittain kuvasivat ja kut-
suivat Jeesusta äidiksi. Kuvallisia 
jälkiä Jeesuksen häilyvästä suku-
puolesta ajanlaskun ensimmäisinä 
vuosisatoina löytyy myös: hänelle 
saatettiin piirtää, maalata tai muo-
toilla joihinkin kuviin, maalauk-
siin ja patsaisiin pitkien hiusten 
oheen pyöreät rinnat. Lisäksi pal-
musunnuntain Jerusalemiin rat-
sastavaa Jeesusta on ajoittain ku-
vattu ratsastamassa aasin selässä 
kuten naisilla oli tapana ratsastaa, 
sivuittain istuen.

Uuden testamentin maailma oli 
samalla antiikin roomalaista maa-
ilmaa, ja siitä maailmasta on pai-
kallaan nostaa esiin lisää pohjaa 
keskusteluille.
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Jo muinaiset roomalaiset,
tietenkin

Antiikin roomalainen kult-
tuuripiiri kattoi koko Välimeren 
alueen ja sen myötä myös vanhat 
kreikkalaisalueet. Kuuluisa ru-
noilija Ovidius (Publius Ovidius 
Naso) oli roomalainen ja samalla 
kreikankielinen roomalainen, ja 
hän eli ja kirjoitti ajanlaskun alun 
aikoihin. Hänen kuuluisin runoel-
mien kokoelmansa on Metamor-
fooseja eli Muodonmuutoksia, 
joka on suomennettukin 1990-lu-
vulla ja sellaisena löytyy hyvistä 
kirjastoista. Tässä kokoelmassa 
Ovidius kirjoittaa uudelleen ja 
samalla tulkitsee uudelleen erityi-
sesti kreikkalaisesta osasta roo-
malaista maailmaa peräisin olevia 

tarinoita, legendoja ja myyttejä. 
Hän teki niitä tutuiksi koko roo-
malaiselle maailmalle ja samalla 
säilytti monia oman aikansa ta-
rinoita myöhemmille ajoille. Ai-
heet keskittyvät ihmisiin ja taruo-
lentoihin, joiden tarinoihin liittyy 
muodonmuutos. Tällaisia tarinoi-
ta on Ovidiuksen kirjoituksista 
päätelleen paljon, ja trans-aiheet 
ovat mukana ainakin neljässä eri 
kohdassa. Näitä ovat muodon-
muutostarinat Hermafroditukses-
ta, Ifisistä, Teiresiaasta, sekä Kai-
niista eli Kaineoksesta.

Hermofroditos oli antiikin 
kreikkalaisten tarujen jumalien 
Hermeksen ja Afroditeen poika. 
Kauniiden vanhempien kauniina 
poikana, suunnilleen 15-vuoti-

aana, häneen Ovidiuksen tarinan 
mukaan ihastui palavasti lähteen 
nymfi Salmakis. Kun Hermaf-
roditos oli kylpemässä lähteessä 
jossa nymfi Salmakis asui, Sal-
makis kietoutui nuorukaisen ym-
pärille eikä suostunut päästämään 
irti. Hermafroditos vastusteli, 
mutta nymfi Salmakis rukoili ju-
malia auttamaan siinä, ettei hei-
dän enää koskaan tarvitsisi erota, 
ja niinpä jumalat tekivät heistä 
erottamattomia liittämällä nymfin 
ja nuorukaisen toisiinsa samaan 
ruumiiseen. Näin Ovidiuksen ta-
rinassa syntyi Hermafrodiitti, ih-
minen, joka oli kahta sukupuolta, 
ikään kuin puoliksi nuorukainen 
Hermafroditos ja puoliksi nai-
nen, nymfi Salmakis. Tarinaa ja 
hermafrodiitti-hahmoa kohtaan 
koettiin antiikin roomalaisessa 
maailmassa suurta mielenkiintoa 
ja Ovidiuksen runoelma on vain 
osa sitä; erilaisia monisukupuo-
lisia hermafrodiittipatsaita veis-
tettiin jo ennen Ovidiuksen aikaa 
ja antiikin vuosisatojen edetessä 
tällainen traditio jatkui. Patsaista 
päätellen näyttäisi ilmeiseltä että 
nuoren miehen ja nuoren naisen 
kuvaaminen patsaiden aiheena 
samassa ihmisessä innoitti ihmi-
siä, sekä patsaiden tekijöitä että 
patsaiden tilaajia ja katselijoita. 
Antiikin roomalaisessa maailmas-
sa Ovidiuksen tarinan mukaisesti 
syntynyttä Hermafroditosta pal-
vottiin myös jumaluutena; tämä 
monisukupuolinen hahmo oli siis 
monella lailla läsnä antiikin roo-
malaisessa kulttuuripiirissä.

Ifis taas oli syntyjään tyttö 
mutta hänet kasvatettiin poikana, 
koska Ifiksen isä oli luvannut kas-
vattaa lapsensa vain jos se olisi 
poika mutta tappavansa tyttölap-
sen. Poikana tarinan Ifis sai elää 
ja teini-ikäisenä tuli vastaan tyttö-
jen kanssa seurustelemisen aika, 
ja ongelmallinen mutta kaiken 
mahdollistavan muodonmuutok-
sen sisältämä rakkaustarina, joka 

Nukkuva Hermafroditos, vanhemman 
kreikkalaisen veistoksen roomalainen 
jäljennös, Pariisi, Louvre
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tunnetaan nimellä Ifis ja Ianthe 
sai paikkansa. Ifis ja Ianthe rakas-
tuivat toisiinsa mutta koska Ifis 
oli pojan/nuoren miehen vaattei-
den ja kasvatuksen alla sittenkin 
ruumiiltaan tyttö, rakkaustarinan 
jatkuminen tuntui mahdottomalta. 
Mutta koska tarinoissa kaikki on 
mahdollista, Ifis kävi jo sovittuja 
häitä ennen rukoilemassa juma-
lilta apua, ihme tapahtui, ja hän 
muuttui pojaksi myös ruumiil-
taan: kasvot ruskettuivat, keho 

kasvoi, tukka lyheni, katse tiu-
kentui ja hänestä tuli riuskempi, 
kuten Ovidius kertoo. Onneksi ta-
rinoissa ihmeet ovat mahdollisia, 
koska muutoin rakkaustarinaa ei 
olisi ilmeisesti pidetty mahdolli-
sena. Avioliittoon tarvittiin muo-
donmuutos ruumiiltaan naisesta 
ruumiiltaan mieheksi, ja muilla 
tavoin tarinan Ifis jo mies olikin – 
maskuliinista nimeä myöten.

Ovidiuksen Muodonmuutos-
ten Teiresias oli syntynyt poikana 

mutta eli osan elämästään naisena. 
Hänen tarinassaan muodonmuu-
tos näiden kahden yleisimmän 
sukupuolen, miehen ja naisen vä-
lillä tapahtui siis kaksi kertaa. An-
tiikin kreikkalaisen jumalperheen 
aviopari Zeus ja Hera pyysivät 
Ovidiuksen runoelman mukaan 
Teiresiaan asiantuntija-avuksi 
kiistassaan siitä, kumpi nauttii 
seksistä enemmän, nainen vai 
mies. Teiresiaalla oli kokemusta 
molemmista ja hän kertoikin ju-
malille että nainen nauttii seksistä 
enemmän. Siinä yksi näkökulma 
sukupuolieroihin antiikin maail-
masta, ja samalla jälleen yksi läh-
de, joka todistaa sen puolesta että 
ihmisten mielikuvituksissa ja tari-
noiden maailmoissa sukupuolira-
jojen ylittäminen oli mahdollista 
ja tarinoiden arvoista.

Ovidius kertoo vielä miten nai-
sesta nimeltä Kainis tuli mies ni-
meltä Kaineos. Tämä tarina avaa 
ikkunaa antiikin kulttuurin su-
kupuolirajoihin aivan toisin kuin 
Teiresiaan tarina, mutta kuuluu 
tähän osana sukupuolen moni-
naisuuden ymmärtämistä antiikin 
maailmassa. Kainis raiskattiin, ja 
väkivallantekijä oli Poseidon-ju-
mala, joka teon jälkeen lupasi hy-
vitykseksi tarinan Kainiille mitä 
vain tämä toivoi. Kainis toivoi 
muuttuvansa mieheksi jotta häntä 
ei enää koskaan voitaisi raiskata, 
ja näin tapahtui. Siitä eteenpäin 
hän eli elämänsä miehenä nimeltä 
Kaineos. Kuollessaan Ovidiuksen 
Kaineos muuttui uudelleen, nyt 
feenix-linnuksi, androgyyniksi, 
joka lisääntyi itsekseen synnyttä-
en itsensä aina uudelleen. Ensin 
naisesta mieheksi ja sitten mie-
hestä androgyyniksi eläimeksi; ta-
rinoissa moni asia on mahdollista, 
ja antiikin roomalaisen maailman 
tarinoissa moni asia, muiden mu-
kana ”transmaiset” aiheet, olivat-
kin.

Ohi tarinoiden olivat tietenkin 
menneisyydessä oikeasti elämän-

Afroditos näyttää mitä on hameen alla.
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sä eläneet ihmiset. Sukupuolira-
joja rikkoneisiin ihmisiin suhtau-
duttiin vaihtelevasti. Osalla heistä 
saattoi olla paikkansa ja mahdol-
lisuutensa omina nykyaikoinaan, 
mutta ongelmatonta se ei ollut. 
Samalla elämänkulut sekoittuvat 
tarinoihin, koska tarinat ja kerto-
mukset ovat yleensä lähes kaikki 
mitä yleensä on jäljellä kauan sit-
ten eläneistä ihmisistä. Yksi tari-
noiden joukko kertoo jo mainitun 
Hermafroditoksen palvontame-
noista, joissa yhtä kaikki saattoi 
olla kyse kreikkalaisen Afrodite 
-jumalan osittain maskuliinises-
ta versiosta nimellä Afroditos. 
Roomalaiset myöhäisantiikin 
historioitsijat kuten Macrobius 
kertovat miten palvontamenoihin 
lähtökohtaisesti kuului ristiinpu-
keutuminen. Toinen suhteellisen 
helposti vastaantuleva aihe oli 
Kybele-jumalan palvonta ja sen 
Galli-nimiset papit, joista kerrot-
tiin miten he paitsi pukeutuivat 
naisiksi, myös kastroivat itsensä 
osana tätä pappeutta. Monikult-
tuuriseen valtavaan Rooman val-
takuntaan mahtui useita erilaisia 
uskontoja ja uskonnollisia tapoja, 
mutta Galli-papisto ja sen tavat 
näyttävät olleen asiasta kirjoitta-
neille liikaa ja heistä kirjoitettiin 
kauhistellen. Tällaisiin kommen-
tointeihin todennäköisesti liittyi 
usein vierauden kokemista muu-
alta kuin Rooman pääkaupun-
gin Rooman seutuvilta peräisin 
oleviin uskontoihin ja kansoihin. 
Näin sukupuolirajojen rikkomi-
nen saattoi toimia lisämausteena 
vierautta mustamaalaavalle kir-
joittajalle. Yleisemminkin tällai-
sia vastaantulevia tekstejä ja tie-
donpalasia kannattaa varmuuden 
vuoksi lukea sillä epäilyksellä että 
mitäköhän pahaa kirjoittajalla on 
ollut mielessään – siitä huolimatta 
että tarinoissa saattaa olla osa oi-
keasti tapahtunuttakin.

Antiikin roomalaisessa maail-
massa yksi kuuluisa nimeltä tun-

nettu sukupuolirajojen rikkoja oli 
keisari Elagabalus eli Helioga-
balus, hän ehti hallita Rooman val-
takuntaa keisarina teini-ikäisenä 
poikana ja nuorena miehenä vuo-
sina 218–222. Huolimatta nuores-
ta iästä ja vain muutaman vuoden 
mittaiseksi jääneestä ajastaan val-
lan huipulla hän ehti oman aikan-
sa historiankirjoittajien mukaan 
avioitumaan useita kertoja. Yksi 
aviopuolisoista – keisareillehan 
tuossa vaiheessa antiikin Rooman 
historiaa melkein mikä vain tun-
tui olleen mahdollista – oli nuori 
miesorja nimeltä Hierokles, jonka 
kanssa Elagabaluksen kerrotaan 
eläneen kuin hän olisi ollut tämän 
vaimo. Keisarin kerrottiin pukeu-
tuneen ja meikanneen itsensä kuin 
nainen, hänen kerrottiin olleen 
perinpohjaisesti mieltynyt ristiin-
pukeutumiseen. Keisarin kanssa 
samaan aikaan elänyt historioit-
sija Cassius Dio kirjoitti erityisen 
paheksuvasti Elagabaluksesta: 
hänen mukaansa Elagabalus halu-
si kaikin tavoin jäljitellä naisia ja 
asettui naisprostituoidun asemaan 
osana seksuaalisia leikkejä. Lo-
pulta Elagabalus sai Dion mukaan 
myös ajatuksen kirurgisesta toi-
menpiteestä, jonka avulla hänelle 
olisi voitu luoda naisen sukupuo-
lielimet, ja oli valmis maksamaan 
tähän pystyvälle lääkärille huike-
an palkkion. Tämä ei 200-luvun 
Roomassa ollut kuitenkaan mah-
dollista, mutta muisto tarinasta jäi 
elämään: Elagabalus muistetaan 
nykyään lähinnä Cassius Dion 
mustamaalaavan ja epäluotetta-
van historiankirjoituksen pohjal-
ta. Samalla on kuitenkin oleellista 
että tällainenkin ajatus antiikin 
roomalaiseen maailmaan mahtui; 
ajatus sukupuolenkorjauksesta 
leikkauksella. Todellinen henkilö 
Elagabalus sen sijaan syrjäytettiin 
ja murhattiin 19-vuotiaana hallit-
tuaan neljä vuotta Roomaa keisa-
rina. 

Ja kohti uusia tarinoita
Roomalaisen lääketieteen ehkä 

vaikuttavin tiedemies Galenos 
huomioi sukupuolirajojen häily-
vyyttä pohtimalla miten ihmiset, 
jotka eivät asettuneet selkeästi 
joko miehiksi tai naisiksi, oli-
vat epämuodostuneita. Galenos 
ohitti näin vanhempaan antiikin 
Hermafroditoksen tarinaan liitty-
vän perinteen ajatuksesta ”yhteen 
kasvaneista” ihmisistä. Galenok-
sen ohella historioitsija Diodorus 
pohti sukupuoleltaan ikään kuin 
epäselviä ihmisiä ”virheiksi su-
kupuolten välissä”. Galenoksen 
ajatukset sukupuolista sekä hänen 
kehittelemänsä oppi ruumiinnes-
teiden ja ruumiinlämpötilojen 
suhteista toimi länsimaisen lääke-
tieteen perustana aina modernin 
ajan alkuun saakka, mutta ne ovat 
uusi tarinansa. Antiikin aikakaut-
ta seuranneiden keskiajan ja uu-
den ajan alun mittaan sukupuolta, 
ristiinpukeutumista ja transgende-
riyttä pohdittiin uudelleen monin 
tavoin, ja niistä lisää myöhemmin.
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DreamWearClub ry:n kevättapaaminen ja kevätkokous 
13.05. - 15.05.2016 Hauholla

Tervetuloa jälleen tapaamiseemme Wuolteen kartanoon, jonka osoite on: Pokkarintie 35, Hauho. 
Tällä kertaa tapaamme tavallista juhlavammin. Juhlimme kahta asiaa; yhdistyksemme rekisteröin-
nistä tulee kuluneeksi 20 vuotta ja tämä tapaaminen on peräti kolmaskymmenes Hauholla. 
Lisää tietoa kartanosta löydät kotisivuilta:
http://www.tunnelmakartanot.fi/awuolle.html.

Tilaisuus on tarkoitettu vain jäsenille ja kutsuvieraille. Jäsenmaksun maksamiseen ohjeet löytyvät 
osoitteesta: www.dreamwearclub.net . Ongelmatilanteessa ota yhteys Helgaan (tiedot alempana).

Kysyttävää: Ohjelmaan liittyvät kyselyt voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen
dwc@dreamwearclub.net

Ilmoittautumiset:
Kartanolle ilmoittautumiset huonejärjestelyineen hoitaa Helga. Ilmoittautuessa on mainittava jäsen-
korttinimi, kumppanin nimi, saapumis- ja lähtöpäivä, majoitustoive ja mahdolliset ruoka-allergiat sekä 
aikataulutoive lauantaille meikkauksesta ja/tai kampauksesta. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeis-
tään 10.05.2016. Helgan sähköposti on helga@dreamwearclub.net ja puhelinnumero 040-5576406.

Hinnasto:
Kartano:
2 vrk: 163 euroa 1 vrk: 111 euroa

Vaunupaikka:
2 vrk: 119 euroa 1 vrk: 79 euroa

Lauantain päiväkävijöiden lounas, kakkukahvi ja juhlaillallinen 70 €

Pelkkä juhlaillalliselle osallistuminen 40 €

Pelkkä kokouksessa käynti on ilmainen.

 KEVÄTKOKOUSKUTSU
 DreamWearClub ry
 Wuolteen kartano, Pokkarintie 35 Hämeenlinna
 14.5.2016 klo 15.00

 Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja
 sääntömuutosehdotuksia. Tullakseen kevätkokouksessa valituksi
 johonkin tehtävään asianomaisen tulee olla läsnä tai hänen on
 ollut lähetettävä suostumuksensa puheenjohtajalle.

 Terveisin yhdistyksen hallitus
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Ohjelma:

Perjantai 13.05.2016

13.00-  Saapuminen ja majoittuminen, kahvia saatavana
16.30  Tervetuliaiskahvit
17.00  ”DWC 20 vuotta”-seminaari, jossa viime syksyisen kyselyn pohjalta yhdessä keskus-
  tellen arvioidaan yhdistyksen nykyisyyttä
  ja muotoillaan tulevaisuuden tavoitteet
18.30  Iltapala
19.00-  Hallituksen jäsen Tiga kertoo 
  teeseitse-silikoni-kokeiluistaan 
  ja muusta mielenkiintoisesta. 
  Vapaata iltaseurustelua

Lauantai 14.05.2016

7.00 – 11.00 Aamusauna
8.00 – 10.00 Aamupala majoittuneille
9.00 – 15.00 Meikkaus- ja kampauspalvelut,
  joista vastaa alan opiskelijaryhmä
  Tampereelta
11.00  Puolisoiden tapaaminen
12.30  Hallituksen kokous
13.00  Lounas
14.30  Synttärikakkukahvit  
  Vapaata aikaa meikkaukseen, oleiluun
  ja vaatteiden vaihtoon VAIHTOTORILLA
  (voit siis tuoda käyttämättä jääneitä
  vaatteitasi ja asusteita, kunhan viet 
  käsiin jääneet kamppeesi takaisin
  mukanasi)
15.00-16.30 DWC ry:n kevätkokous. Kokouksessa 
  käsitellään sääntömuutosehdotuksia.
16.30-17.00 Kutsuvieraiden saapuminen
17.00-18.30 Heidi Holappa (Mannerheimin
  Lastensuojeluliitto) kertoo aiheesta
  Lasten ja nuorten puhelin – auttava
  puhelinpalvelu. Kommenttipuheen-
  vuoroja ja keskustelua
19.00-  Juhlaillallinen
  yllätysohjelmanumeroita
  elävää musiikkia tarjoaa Pelto-Orjat
  sekä tietenkin yhdistyksen
  oma house band

Sunnuntai 15.05.2016

7.00-11.00 Aamusauna, kylpypalju käytössä
8.00-10.00 Aamupala
       -12.00 Huoneiden luovutus

DWC:n kunniajäsen BB oli aikoi-
naan perustamassa Setan edeltäjää, 
seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjen Psyke ry -nimistä yhdistystä, 
joka rekisteröitiin 10.2.1969. Tuol-
loin elettiin aikaa, jolloin rikoslais-
sa homous oli krimialisoitu joten 

yhdistys naamioitiin ”keskusteluker-
hoksi”. Yhdistyksellä oli oma kerho-
tila Kalevankadulla jossa transves-
tiitit kokoontuivat Jasmin-kerhona. 

Tapaamisissa saattoi olla jopa 
kaksikymmentä osallistujaa. Psyke 

julkaisi 96-lehteä, jonka näköissivu-
ja meillä on, kiitos BB:n arkistojen, 
mahdollisuus julkaista. Päätelköön 
kukin tykönään miten maailma on 

niistä ajoista muuttunut. Historiasta 
lisää http://ranneliike.net/teema/
psyke-ryn-historiaa?cid=131 ja 

http://ranneliike.net/teema/psyke-
ryn-historiaa?cid=131.




